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Abrevieri
AEM - Agenţia Europeană de Mediu
UE - Uniunea Europeană
OMS - Organizația Mondială a Sănătății
MM - Ministerul Mediului
ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului
APMCJ - Agenția pentru Protecția Mediului Cluj
RNMCA - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului
PMCJ - Primăria Municipiului Cluj-Napoca
AS - Administrația Străzilor
CTPCJ - Compania de Transport Public Cluj-Napoca
RATCJ - Regia Autonomă de Termoficare Cluj - Napoca
INS - Institutul Național de Statistică
INSP - Institutul Național de Sănătate Publică
CNAIR - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
DSP - Direcția de Sănătate Publică
GNM - Garda Națională de Mediu
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
RAR - Registrul Auto Român
ANM - Administrația Națională de Meteorologie
PICA – Planul Integrat de Calitate a Aerului
PUG -Plan Urbanistic General
RLU - Regulament Local de Urbanism
PLAM - Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru Municipiul Cluj-Napoca
MPGT- Master Planul General de Transport al României
PIDU - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a municipiului Cluj-Napoca
HCLMCJ - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
GIS- Sistem Geografic Informatic
IPPC - Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării
IPJCJ - Inspectoratul Județean de Poliție Cluj-Napoca
TSP - particule totale în suspensie
µg/m³ - micrograme pe metru cub
°C - grad Celsius
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1.

INFORMAŢII GENERALE

1.1. Calitatea aerului – calitatea vieţii
O zonă urbană este caracterizată de o densitate mare a populației în comparație cu zonele
înconjurătoare, aceste zone apărând în urma proceselor de modernizare a societăţii ce a avut ca efect creşterea
polarizării generate de dezvoltarea industrială. Efectul primar al acestui fenomen a generat o creștere a densității
populaţiei. Datorită industrializării şi aglomerării, în aceste zone, calitatea factorilor de mediu a cunoscut o scădere
semnificativă din cauza poluării aerului ca urmare a emisiilor de substanțe nocive din diverse surse existente la
nivel urban, generarea de deşeuri, evacuarea de ape uzate, restrângerea spaţiilor naturale/seminaturale, şamd.
Dezvoltarea urbană are o puternică dimensiune europeană astfel încât oraşele interacţionează şi au
influenţă asupra zonelor învecinate, fiind în măsură a genera unde de reverberaţie ce afectează mediul pe o
suprafaţă extinsă. Dezvoltarea acestora este determinată şi de factori externi precum schimbările demografice,
nevoia de mobilitate, globalizarea şi schimbările climatice. Scăderea numărului de locuinţe şi o îmbătrânire a
populaţiei sunt preconizate să amplifice presiunile asupra mediului în următoarele decenii. Dezvoltarea
suplimentară a informaţiilor, a serviciilor şi a tehnologiei de comunicaţii aduce noi schimbări calitative importante în
sistemele urbane.
Oraşele acţionează ca motoare ale progresului, deseori influenţând în mare parte realizările şi inovaţiile
noastre culturale, intelectuale, educaţionale şi tehnologice. Totuşi, tendinţa actuală către nou, abordările privind
densitatea redusă în dezvoltarea urbană determină un consum crescut de energie, resurse, transporturi şi terenuri,
crescând astfel emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea atmosferică şi fonică la niveluri care deseori
depăşesc limitele impuse prin instrumente juridice sau limitele de siguranţă umană recomandate de documente şi
studii ce vizează sănătatea publică.
Consumul global, utilizarea energiei, risipa de apă apei şi producerea în exces a deşeurilor reprezintă
fenomene ce caracterizează tot mai multe aglomerări urbane. Raportul AEM privind extinderea urbană arată că
mai mult de un sfert din teritoriul Uniunii Europene a fost afectat în mod direct de utilizarea terenurilor urbane.
Conceptul de amprentă ecologică face trimitere printre altele la suprafaţa de teren şi cantitatea de apă de care
este nevoie pentru a produce, într-un oraş sau ţară, resursele pe care acesta/aceasta le consumă şi pentru a
absorbi deşeurile pe care le produce.
Poluarea aerului în Europa în perioada 1990-2004 a arătat că în ciuda reducerilor de emisii, concentraţiile
ridicate de particule fine şi ozonul de la nivelul solului mai cauzează încă probleme în multe oraşe şi zone
adiacente. Pulberile fine în suspensie, prezente în aerul înconjurător, sunt recunoscute ca fiind principala
amenințare pentru sănătatea umană. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că aproximativ 100.000 de
decese pe an ar putea fi puse în legăţură cu poluarea aerului înconjurător din oraşele din Europa, ce este de
asemenea responsabilă de o scurtare a speranţei de viaţă în medie cu un an.
O cauză majoră a poluării atmosferice şi a problemelor de zgomot o reprezintă creşterea traficului
motorizat care determină şi reducerea spaţiului verde (ca urmare a nevoii de zone carosabile şi a locurilor de
parcare) şi a zonei de linişte din centrele oraşelor. Aceasta îi determină pe oameni să se mute de la oraş în
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suburbii. Noile zone urbane de densitate scăzută duc la utilizarea pe scară mai largă a mijloacelor de transport
individuale, care accentuează problemele existente. Poluanții pot avea forme gazoase, lichide sau solide, care au
fost emiși în atmosferă și se găseşte în concentrații destul mari pentru a fi considerați periculoși pentru mediu și
sănătatea oamenilor, a plantelor și animalelor, având efecte dăunătoare la scară locală, regională sau globală.
Cele mai periculoase efecte pentru sănătatea populației sunt asociate nivelelor crescute ale ozonului de la
nivelul solului, dispersiei particulelor fine și a substanțele gazoase cu potențial de acidifiere sau eutrofizare cum
sunt dioxidul de sulf, oxizii de azot sau amoniacul. Dioxidul de carbon, protoxidul de azot, metanul și compușii
organici clorurați și fluorurați sunt considerați responsabili de încălzirea accelerată a atmosferei și de producerea
unor fenomene meteorologice extreme.
În urma analizei datelor stabilite de OMS în anul 2012, poluarea aerului înconjurător a contribuit cu 6,7 %
la decesele înregistrate la nivel mondial. La nivel european, în anul 2010, s-au înregistrat aproximativ 600.000 de
afecțiuni, a căror cuantificare bugetară se ridică la peste 1,5 trilioane Euro. Protejarea calității aerului a devenit o
prioritate în urma activităților umane din ultimul secol, în special a celor industriale şi din transporturi, care au
condus la o degradare accentuată a calității aerului înconjurător, cu efecte semnificative asupra sănătății populației
şi a mediului.
1.2. Cadrul legal
Aerul reprezintă factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul
poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii umane şi poate
provoca daune florei şi faunei în general. Din aceste motive se acordă în ultima perioadă o atenţie în creştere
activităţilor de supraveghere, menţinere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului. Calitatea este determinată de emisiile
în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe,
precum şi de transportul pe distanţe lungi a poluanţilor atmosferici.
În România, domeniul „calitatea aerului‖ este reglementat prin Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea
aerului înconjurător publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011. Prin această
lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul,
hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
(JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005. Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului
ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta
corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia
în celelalte cazuri. Reducerea emisiilor de poluanți evacuate în atmosferă de activitățile umane este considerată
una dintre principalele căi de îmbunătățire a calității aerului și este realizată atât prin stabilirea de norme privind
emisiile la nivel național cât și prin reglemetări specifice unor surse sau domenii de activitate.
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, transpusă în România prin Legea nr. 278/2013
stabileşte condițiile specifice de desfăşurare a activităților pentru fiecare instalație cu potențial major de
poluare din domenii cum sunt industria energetică, producția şi prelucrarea metalelor, industria materialelor de
construcții, industria chimică, creşterea intensivă a animalelor, gestionarea deşeurilor, industria lemnului, industria
alimentară etc., precum şi condiții speciale pentru instalațiile de ardere cu puteri mai mari de 50 MW, instalațiile de
incinerare şi coincinerare a deşeurilor, instalațiile care produc dioxid de titan şi anumite instalații şi activități care
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utilizează solvenți organici. Principalele cerințe care trebuie respectate fac referire la: prevenirea poluării, aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile, reducerea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor, eficiența energetică, prevenirea
riscurilor de accidente şi limitarea efectelor acestora.
Stabilirea unor limite sau ținte ale concentrațiilor de poluanți în aerul înconjurător și crearea condițiilor ca
acestea să nu fie depăşite reprezintă cel mai important mijloc legislativ prin care se asigură prevenirea şi
reducerea efectelor poluanților din aer asupra sănătății populației şi mediului. Aceste reglementări sunt cuprinse în
Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului şi un aer mai curat pentru Europa, şi Directiva 2004/107/EC privind
arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice (PAH) în aerul înconjurător, ambele transpuse în legislația națională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător se aplică pentru principalii poluanți atmosferici care
afectează sănătatea populației şi mediului, respectiv dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în
suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, mercur, nichel, PAH şi
cuprinde prevederi referitoare la:
 definirea obiectivelor pentru calitatea aerului destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente
dăunătoare pentru sănătatea populației şi mediului;
 modul de evaluare a calității aerului pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;
 obținerea informațiilor privind calitatea aerului în vederea combaterii poluării, monitorizării tendințelor şi a
efectelor măsurilor aplicate;
 punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind calitatea aerului;
 modul de acțiune pentru menținerea sau îmbunătățirea calității aerului în funcție de nivelurile de
poluanți rezultate în urma evaluării;
 cooperarea cu celelalte state membre UE în vederea reducerii poluării aerului.
Conform acestui act normativ respectarea valorilor limită sau a valorilor țintă impuse se realizează prin
evaluarea şi gestionarea calității aerului pe arii ale teritoriului național, delimitate ca zone şi aglomerări şi încadrate
în funcție de nivelul existent al poluanților în regimuri de evaluare şi regimuri de gestionare. Responsabilitatea
privind evaluarea calității aerului la nivel național şi încadrarea zonelor şi aglomerărilor în regimuri de evaluare şi
gestionare revine autorităților publice pentru protecția mediului, care iau în considerare în acest scop, atât
rezultatele studiilor de modelare a dispersiei emisiilor de poluanți în aer, cât şi datele privind concentrațiile de
poluanți în aer obținute prin măsurători continue în puncte fixe. Clasificarea în regimuri de evaluare se revizuieşte
cel puțin o dată la 5 ani sau ori de câte ori se produc modificări semnificative ale activităților care au efecte asupra
concentrațiilor de poluanți în aer.
În toate ariile din zone şi aglomerări în care, în urma evaluării calității aerului, s-au constatat niveluri ale
poluanților care depăşesc valorile limită sau valorile țintă prevăzute de lege trebuie elaborate planuri de calitate a
aerului care să conducă la realizarea obiectivelor de calitate a aerului, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător.
Planurile de calitate a aerului cuprind măsuri adecvate pentru reducerea în cel mai scurt timp a nivelului de
poluanți în aer până la valori mai mici decât valorile limită/valorile țintă, precum şi măsuri suplimentare de protecție
a grupurilor sensibile ale populației, inclusiv a copiilor.
Procedura prin care se asigură cadrul juridic, organizatoric, funcțional şi o concepție unitară de întocmire a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului,
de consultare a publicului, de aprobare, de punere în aplicare, de monitorizare şi de raportare a stadiului şi a
efectelor realizării măsurilor din aceste planuri către instituțiile naționale şi europene, este definită în Anexa la
Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023
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Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului,
planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calității mediului. Metodologia cuprinde totodată
informațiile care urmează să fie incluse în planurile de calitate a aerului.
1.3 Elaborarea planului integrat de calitate a aerului
În elaborarea prezentului document s-a ţinut cont de prevederile art. 16 și 17 din HG nr. 257/2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a
planurilor de menținere a calității aerului, Ordinul nr. 598/2018, publicat în M.Of. nr. 549 din 02.07.2018 privind
aprobarea listelor cu unitățile arministrativ – teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a
ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Conform prevederilor legale, unitățile administrativ-teritoriale, au obligația elaborării unui plan de calitate a
aerului sau, în cazul în care sunt vizați mai mulți poluanți, a unui plan integrat de calitate a aerului, care să
cuprindă măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului și realizarea încadrării în valorile limită ale concentrațiilor
tuturor poluanților pentru care există încadrare în regim de gestionare I.
Pornind de la prevederile Ordinului de Ministru nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile
administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările
prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător care a fost elaborat pe baza
rezultatelor obținute la nivel national, utilizând modelări și măsurări în puncte fixe realizate cu ajutorul stațiilor
automate de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în
administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, s-a impus inițierea Planului de calitate a aerului
pentru aglomerarea din Municipiul Cluj-Napoca, care se încadrează în regimul de gestionare I pentru indicatorul
oxizi de azot NO2/NOx .
Ulterior, în baza Ordinului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ – teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2
la Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Cluj-Napoca a fost încadrat în regimul de
gestionare I, pentru poluanții NOx/NO2 și PM10, astfel încât este necesară demararea procedurii de elaborare a
Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca pentru indicatorii oxizi de azot (NOx/NO2) și
Particule în suspensie (PM10).
Studiul de calitate a aerului care stă la baza întocmirii Planului Integrat de calitate a aerului pentru
aglomerarea Cluj-Napoca a fost elaborat de firma S.C. USI SRL. Cluj-Napoca.
Studiul propune măsuri pentru reducerea emisiilor din trafic, încălzire rezidențială și măsuri privind
extinderea spațiilor verzi.
Comisia Tehnică, în baza studiului de calitate a aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca , a elaborat
propunerile de măsuri ce fac parte din prezentul proiect al Planului integrat de calitate a aerului. Conform
Metodologiei, propunerea de Plan Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca este supusă
procedurii de informare, consultare şi participare a publicului la luarea deciziei. După integrarea propunerilor
publicului și analiză, proiectul de Plan Integrat de Calitate a Aerului va fi transmis spre avizare autorității publice
teritoriale pentru protecția mediului și Centrului Național de Evaluare a Calității Aerului, după care va fi supus
aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca și va putea fi pus în aplicare.
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Caracterizarea poluanţilor incluși în plan
Planul Integrat de Calitatea Aerului vizează reducerea concentraţiei de NO2/NOx și pulberi în suspensie,
fracţia gravimetrică, PM10.
Caracterisiticile generale, sursele naturale şi antropice, precum şi efectele asupra sănătăţii umane şi
mediului sunt prezentate sintetic, mai jos.
Dioxidul de azot/Oxizi de azot NO2/NOx
Caractere generale

Există mai multe specii chimice de oxizi de azot, dar dintre speciile de
poluanți atmosferici, de cel mai mare interes din punct de vedere al
sănătății umane este dioxidul de azot.

Surse naturale

transferul din stratosferă;
acțiunea bacteriilor;
acțiunea vulcanică;
fulgerele;
la scară globală, emisiile de oxizi de azot din surse naturale sunt cu mult
mai mari decât cele generate de activitatea umană, dar, fiind distribuite pe
întreaga suprafață a pământului, concentrațiile atmosferice de fond rezultate
sunt foarte mici.

Surse antropice

procesele de ardere în surse staționare (încălzire, producerea de energie);
procese de ardere în sursele mobile (motoarele cu ardere internă în vehicule
și nave), în special în etapa de accelerație sau la viteze mari.
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Efecte asupra sănătății

Calea de pătrundere și afectarea metabolismului:
Tractul respirator, prin care se inhalează aproximativ 70 – 90% din cantitatea
de dioxid de azot; dioxidul de azot sau produșii săi chimici pot rămâne în
plămâni perioade prelungite de timp; După expunerea la dioxid de azot s-a
observat prezența în sânge și în urină a acidului azotos, acidului azotic și a
sărurilor acestora.
Expunere pe termen scurt:
Provoacă iritarea căilor respiratorii, cu efecte maxime la intersecția căilor
respiratorii și la nivelul plămânilor, în zona în care se produce schimbul
de gaze.
Concentrațiile zilnice de dioxid de azot sunt asociate pe ansamblu cu
creșterea numărului de îmbolnăviri și a ratei de mortalitate cu cauze
cardiovasculare și respiratorii.
S-a observat sensibilitatea mai mare în rândul persoanelor cu boli cronice preexistente, cum sunt astmul bronșic și astmul bronșic pediatric.
Expunere pe termen lung
Afecțiuni pulmonare (tuse, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație,
atacuri de astm);
Reducerea funcției pulmonare;
Creșterea incidenței producerii de astm la copii;
Creșterea incidenței cancerului la copii și a cancerului pulmonar la adulți;
Efecte asupra fetusului (întârzierea creșterii intrauterine, naștere prematură,
greutăți reduse la naștere);
Dioxidul de azot este puternic legat de particulele în suspensie,
deoarece ambele provin din aceleași surse de ardere și este dificil de
estimat dacă efectele sunt produse exclusiv de către dioxidul de azot
sau reprezintă efecte cumulate cu alți poluanți, cum sunt pulberile în
suspensie legate de trafic.
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Efecte asupra mediului

Absoarbe radiația solară vizibilă cu efecte asupra schimbărilor climatice
globale și asupra vizibilității atmosferice;
Participă, împreună cu oxidul de azot la reglarea capacității de oxidare a
troposferei libere, prin controlul formării și dispariției radicalilor, inclusiv a
radicalilor hidroxil;
În prezența hidrocarburilor ușoare și a luminii ultraviolete este principala
sursă a ozonului troposferic și a azotaților, care formează o parte
importantă a masei de PM 2.5 din aerul înconjurător;
Contribuie la acidifierea solului și a apelor de suprafață cu efecte asupra
vieții animalelor, plantelor și biodiversității;
Afectează ecosistemele terestre și acvatice prin introducerea unor
cantități excesive de azot care conduc, prin fenomenul de eutrofizare, la
modificări ale diversității speciilor favorizând invazia unor specii noi

Particule în suspensie - PM10/PM2,5
Caractere generale

Sunt particule microscopice solide sau lichide aflate în suspensie în
atmosferă, formate în special din praf mineral și aerosoli marini; pulberile în
suspensie sunt amestecuri complexe de componente cu caracteristici
chimice și fizice diverse.
În funcție de proprietățile aerodinamice, care determină procesele de
transport din aer și căile de metabolizare în tractul respirator se evidențiază
ca importante categoriile:
- PM10, care include particule cu diametru aerodinamic mai mic de 10
µm
și reprezintă particulele inhalabile, suficient de mici pentru a pătrunde în zona
toracică;
- PM2,5, corespunzătoare fracției de PM10 cu diametrul aerodinamic
mai mic de 2,5 µm diferențiată datorită probabilității mari de depunere în
căile respiratorii de dimensiuni mai mici și în alveolele pulmonare.

Surse naturale

Surse antropice

Eroziunea rocilor;
Furtuni de nisip;
Erupții vulcanice;
Incendii spontane de pădure sau pajiști;
Împrăștierea de aerosoli marini;
Dispersia polenului;
Procesele de combustie a combustibililor fosili în procese industriale sau în
motoarele vehiculelor;
Arderea combustibililor, în special a celor solizi pentru asigurarea încălzirii
locuințelor;

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

12 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Efecte asupra sănătății

Procesele industriale cu eliminare de particule sau de gaze care pot
reacționa în atmosferă cu formarea de particule;
Eroziunea căilor de transport datorită componentelor de frânare în trafic;
Resuspensia prafului pe căile de trafic rutier, pe platformele industriale sau
în zonele cu sol neacoperit;
Transformarea în atmosferă a altor poluanți generați de activitățile
umane cum sunt dioxidul de sulf, oxizii de azot, amoniacul și compușii
organici volatili.
Calea de pătrundere și afectarea metabo lismului:
Pătrund prin tractul respirator prin care pot ajunge, în funcție de dimensiuni,
până la nivelul alveolelor pulmonare, iar cele foarte mici (cu diametru
aerodinamic mai mic de 0,1 µm) pot trece în sistemul circulator cu afectarea
altor organe, în special cele din sistemul cardiovascular.
Particulele în suspensie inhalate pot crește producția de imunoglobuline
antigen-specifice, pot modifica reactivitatea căilor respiratorii la antigeni sau
pot afecta capacitatea plămânilor de a reacționa la bacterii, ceea ce
sugerează că expunerea poate duce la creșterea sensibilității la infecții
microbiene.
Expunere pe termen scurt:
Provoacă iritarea căilor respiratorii;
Conduce la insuficiența mecanismelor de apărare pulmonare;
Produce exacerbarea bolii existente ale căilor respiratorii în cazul copiilor
cu astm;
Expunere pe termen lung

Efecte asupra mediului

Creșterea mortalității totale și a celei cu cauze specifice, în special cancer
pulmonar și deficiențe cardio-pulmonare;
Creșterea tulburărilor cardiovasculare: evenimente ischemice, aritmii,
evenimente cardiovasculare, variabilitatea ritmului cardiac;
Creșterea tulburărilor respiratorii: astm, cancer pulmonar, afecțiuni
respiratorii;
Efecte asupra fetusului: naștere prematură, greutăți reduse la naștere.
Studiile OMS, realizate în anul 2005 atribuie poluării produse de PM2.5 din
aer circa 3% din decesele produse din cauze cardio pulmonare, 5% din
mortalitatea produsă de cancer de trahee, bronhii și plămâni și aprox. 1% din
afecțiunile acute privind infecțiile respiratorii pentru copiii sub 5 ani la nivel
mondial.
Absorbția sau dispersia radiațiilor solare incidente, cu efecte directe asupra
schimbărilor climatice;
Generarea de nuclee de condensare cu urmări în procesele de formare și
evoluție a norilor;
Blocarea stomatelor, împiedicând procesul de fotosinteză, cu efecte
asupra creșterii plantelor care pot conduce până la moartea acestora.

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

13 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

2. Municipiul Cluj-Napoca
2.1. Caracteristici generale
Municipiul Cluj - Napoca este orașul reședință al județului Cluj și se regăsește pe culoarul Someșului Mic,
la o altitudine medie de 363m, într-o zonă de cuvetă, străjuită de culmi de dealuri a căror altitudine este cuprinsă
între 500m (Dealul Hoia: 507m - latura vestica) și 700m (Dealul Feleacului: 759m - latura sudică).
Zona de luncă a Someșului Mic a fost treptat ocupată de zonele de locuire și de dezvoltare economică
(zone agricole, mai târziu, zone industriale), perimetrele nemorale (Pădurile Făget, Hoia, Lombului) rămânând să
graviteze la oarecare distanță, spre zonele de culme ale dealurilor înconjurătoare.
Așezat la încrucișarea unor drumuri de interes național și internațional, municipiul Cluj-Napoca a constituit
în permanență un centru de atracție turistică, atât datorită monumentelor aparținând trecutului istoric, cât și bogăței
activități cultural-științifice favorizată de inestimabile valori găzduite în muzee și biblioteci de rezonanță națională,
de existenta teatrelor dramatice și lirice, cu largă audiență și pe plan internațional și nu în ultimul rând de existența
Grădinii Botanice, în incinta căreia se află și un valoros muzeu botanic.
În secolul al XIII-lea au fost ridicate primele ziduri de apărare ale cetății Clujului prevăzute cu turnuri de
observație. Cetatea se afla pe malul drept al Someșului și ocupa 7 hectare. Două secole mai târziu au fost
construite, cu sprijinul meșteșugarilor, alte ziduri din piatră, având porți de intrare și bastioane menite să protejeze
vechea fortificație.
Fragmentele de fortificație care s-au păstrat până azi sunt Turnul Pompierilor și Bastionul Croitorilor, care
au rezistat în timp păstrându-și forma originală.
Cluj-Napoca este un puternic centru universitar şi medical, un pol al diversităţii şi multiculturalismului,
unde trecutul, prezentul şi viitorul reprezintă suma identităţii şi specificităţii locale. În Protocoalele din secolul al
XVI-lea ale oraşului Cluj, păstrate aproape în totalitate la Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, cetăţeanul
clujean este considerat cu mândrie „acela care îşi iubește patria‖, iar „Republica este numele oraşului întreg,
pentru care noi suntem datori să murim şi să-i oferim totul, să-i dăm şi să-i consacrăm tot ce e al nostru‖. Clujul,
„oraşul comoară‖, era considerat, aşadar, o republică urbană, o patrie pentru locuitorii săi, în care organizarea
administraţiei municipale, repartizarea corectă a impozitelor, ordinea internă sau dezvoltarea urbanistică erau, de
cele mai multe ori, mai importante decât evenimentele europene sau politica principilor. Deşi vorbeau limbi diferite,
clujenii au ştiut să trăiască, să se accepte, să convieţuiască şi să îşi respecte reciproc valorile, într-un oraş care nu
a aparţinut niciodată unei singure etnii, unei singure confesiuni sau unei singure categorii sociale.
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Figura 1. Planșă reglementări urbanistice Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj – Napoca
(format jpeg.) sursa: https://primariaclujnapoca.ro/strategii-urbane/plan-urbanistic-general/

2.2 Tipul de ținte care necesită protecția în zonă
În Municipiul Cluj-Mapoca tipul de țintă identificat care necesită protecția în zonă îl constituie copiii,
persoanele în vârstă și vegetația.
Orașul este plasat pe locul doi ca populație în România, fiind printre puținele orașe care au înregistrat o
creștere de la cifra înregistrată la recensământul din 2002. Zona metropolitană Cluj-Napoca are o populație de
411.379 de oameni, pe când populația zonei periurbane depășește 420.000 de locuitori.
Clujul este împărțit în 23 de cartiere, unele dintre ele având și propria primărie de cartier. Ele sunt dispuse
circular, în jurul centrului. Orașul a beneficiat de o extindere majoră în ultimii ani, mai ales până în 2009, când pe
baza construcțiilor masive care au avut loc s-au format noi cartiere sau zone de locuit la case sau blocuri –
ansambluri rezidențiale.
În prezent municipiul Cluj-Napoca este împărțit în următoarele cartiere: Grigorescu, Mănăștur, Zorilor,
Mărăști, Dâmbul Rotund, Gheorgheni, Gruia, Bună Ziua, Iris, Andrei Mureșanu, Bulgaria, Centru, Gară, Între
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Lacuri, Someșeni, Grădini Mănăștur, Hidelve, cel mai vechi cartier al Clujului, Sopor, definit în 2005, Borhanci,
definit în 2005, Becaș, definit în 2005, Făget, definit în 2005, Zorilor Sud (inițial denumit Observatorului Sud sau
Europa), Tineretului și Pata-Rât.
Cartierele cu cea mai bună calitate a aerului din municipiu, potrivit statistici realizate de Storia.ro, în
colaborare cu agenția de cercetare D&D Researchar, ar fi cartierele Grigorescu, Gruia, Zorilor și Andrei Mureșanu.

Figura 2. Cartierele Municipiului Cluj-Napoca

Sursa: Google Maps, Primăria Municipiului Cluj-Napoca

2.3. Populația expusă poluării
Pentru anul 2016 pentru PM10 nu au fost evaluate depășiri ale VL.
Pentru anul 2014 pentru NO2 au fost evaluate prin modelare depășiri ale VL, în vederea estimării zonei
poluate și a populației posibil expusă poluării, au fost extrase din cadrul modelărilor zonele în care concentrațiile
depășesc valorile limită.
Tabel 1. Estimarea zonei poluate(km2) și a populației expusă poluării
Estimarea lungimii de
drum pentru care sunt
Zona
Cartiere
Poluant
evaluate depășiri ale
valorilor limită (km)
Centru, Mărăști, Iris, Bulgaria,
Someșeni, Între Lacuri, Gheorgheni,
10.210
I
NO2
Andrei Mureșanu, Zorilor, Plopilor,
Grigorescu.

Areal de
expunere
(km2)

Populația
expusă poluării
(nr. loc)

15.74

85000
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Tabel 2. Date mortalitate/morbiditate în municipiul Cluj-Napoca
2017
2014
Date de mortalitate
Nr.
Nr.
Mortalitate infantilă - Total
16
11
Mortalitate infantilă prin boli respiratorii
6
2
Mortalitate generală - Total
2653
2654
Mortalitate prin afecțiuni respiratorii
115
117
Mortalitate prin afecțiuni cardio-vasculare
1442
1476
Mortalitate prin tumori maligne respiratorii
144
110
Mortalitate prin tumori maligne cutanate
24
16
2017
2014
Date de morbiditate
Nr.
Nr.
Morbiditate generală - Total
120180 120610
Morbiditate prin afecțiuni respiratorii, din care:
40473
40617
- morbiditate IACRS (infecții acute, căi
resp.sup.)
34666
34790
- morbiditate prin pneumonie
2331
2359
- morbiditate prin bronșită și bronșiolită acută
8757
8789
- morbiditate prin bronșită cronică
93
97
- morbiditate prin emfizem
2
3
- morbiditate prin astm bronșic
498
500
- morbiditate i.m.a.
24
27
- morbiditate melanom malign
15
12

2013
Nr.
8
3
2823
126
1564
128
21
2013
Nr.
120784
40676

2012
Nr.
24
9
2845
126
1571
146
16
2012
Nr.
120919
40721

2011
Nr.
16
10
2693
123
1468
123
17
2011
Nr.
136898
36885

2010
Nr.
12
8
2848
166
1467
758
16
2010
Nr.
105926
44890

34840
2342
8801
107
5
501
25
19

34879
2335
8811
98
3
509
22
22

38936
2482
9465
113
3
523
26
18

31107
2527
8229
83
4
484
23
14
Sursa DSPJCJ

2.3.1. Structura populației pe grupe de vârstă
Se poate observa o pondere redusă a populaţiei sub 20 de ani, lucru explicabil – şi în acelaşi timp general
la nivelul ţării – prin fertilitatea mult mai redusă a populaţiei României după 1989.
Comparativ cu nivelul naţional şi chiar cu mediul urban pe ţară, lipsa copiilor este mult mai accentuată în
Cluj (doar 11,7% din total erau copii sub 15 ani, în vreme ce în populaţia ţării, copiii reprezentau în anul 2010
aproximativ 15%, iar în urbanul naţional 13,7%), ceea ce indică o fertilitate mai scăzută a clujencelor, în anii din
urmă. Clujul are însă un surplus de poulaţie feminină chiar şi faţă de urbanul naţional, la trei dintre grupele de
vârstă cele mai fertile, în prezent, 25-39 ani, ceea ce prezintă un atu important pentru numărul de naşteri. La
celălalt capăt al scalei vârstelor, se observă că municipiul Cluj-Napoca, ca şi celelalte oraşe ale ţării are o pondere
şi un număr mic de vârstnici; doar 13% dintre locuitorii Clujului au depăşit vârsta de 65 de ani, în timp ce la nivel
naţional ponderea acestora trece de 15% (în ansamblul urbanului ponderea fiind de 12%).
Tabel 3. Recensământ

Vârsta
0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani

Masculin
6776
6051
5496
9302
20654
14605
13203
11133

Recensământ 20.10.2011
Feminin
7019
5665
5265
10183
24067
14803
13293
11906

Total
13795
11716
10761
19485
44721
29408
26496
23072
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Vârsta
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85+
TOTAL

Masculin
11822
8034
9948
11057
8109
5462
4595
3160
1997
1060
152 740

Recensământ 20.10.2011
Feminin
12767
9377
11866
12212
9371
6944
6513
5088
3466
2274
171 836

Total
24589
17411
21814
23269
17480
12406
11108
8248
5463
3334
324 576
sursa: http://statistici.insse.ro/

2.3.2 Durata de viaţă
Cluj-Napoca este pe locul 29 într-un clasament care măsoară calitatea vieții în 72 de orașe din Europa,
situându-se cu 26 de locuri mai sus decât Bucureștiul, arată o analiză EY Româinia.
Cluj-Napoca se află deasupra unor metropole precum Barcelona (locul 27), Paris (locul 38), Londra (locul
42), Roma (locul 46) sau Moscova (locul 51). Clasamentul a fost realizat luându-se în considerare puterea de
cumpărare, gradul de siguranță al populației, sistemul de sănătate, nivelul de poluare.
Clujul punctează nu numai în privința calității vieții, ci și a siguranței, facilităților medicale, a serviciilor de
transport și a gestionării ambuteiajelor în trafic.
Speranţa de viaţă a clujenilor este peste media naţională, media ultimilor cinci ani se ridică la 74 de ani,
pentru bărbaţi, şi 80 de ani, pentru femei. Se menţine o diferenţă mare de mortalitate între sexe, generată mai ales
de supramortalitatea masculină la vârstele adulte.
Înaintarea în vârstă a generaţiilor mai mari născute înainte de 1990 şi uşoară creştere a speranţei de viaţă
la vârstele înalte, coroborat cu menţinerea unei fertilităţi scăzute va contribui, chiar şi în condiţiile unui oarecare
aflux de tineri, la îmbătrânirea populaţiei, în sensul creşterii ponderii celor de 65 de ani şi peste, de la 13%, în
prezent, la peste 30%, în următoarele patru decenii. Un flux mai masiv de intrări va genera o structură mai
favorabilă pe vârste, adică un procent mai mic de bătrâni, dar este evident că numărul absolut al vârstnicilor va
creşte semnificativ.
Un atu major al municipiului din punct de vedere al resurselor umane îl reprezintă forţa de muncă cu nivel
ridicat de pregătire şi experienţă, numărul şi calitatea absolvenţilor de învăţământ superior (competenţe
profesionale, lingvistice, compatibilitate culturală cu valorile promovate de companiile multinaţionale). Instituţiile de
învăţământ superior constituie un avantaj competitiv important atât naţional, cât şi la nivelul Europei Centrale,
valorificat deja parţial prin atragerea unui număr mare de multinaţionale.
2.3.3. Migraţia populaţiei
În comparație cu oraşele ţării de dimensiune asemănătoare, populaţia Clujului nu scade în perioada
recentă; Dacă acordăm credit datelor de recensământ, avem de-a face chiar cu o creştere, reflectând un dinamism
demografic destul de rar întâlnit în comunităţile teritoriale ale ţării. Lucrul este cu atât mai remarcabil cu cât o serie
de localităţi rurale din preajma oraşului au cunoscut o creştere demografică accentuată, preluând o parte din cei
care ar fi venit să se instaleze în oraş, dar şi dintre clujeni.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Cluj-Napoca se ridica la 324.576 de
locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când s-au înregistrat 317.953 de locuitori.
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Majoritatea locuitorilor sunt români (75,71%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (15,27%) și romi
(1,01%). Pentru 7,14% din populație nu este cunoscută apartenența etnică.
Cu o populație stabilă înregistrată în 2011, la 324.576 de persoane, orașul este pe locul doi în țară după
București. Populația activă economic a orașului a fost în 2016, de 330.923 de persoane. Potrivit unor estimări ale
Institutului Național de Statistică, la începutul lui 2015, municipiul Cluj-Napoca avea 322.108 de locuitori cu
domiciliul în Cluj-Napoca, la acest capitol fiind al patrulea oraș ca populație din România, după municipiile
București, Iași și Timișoara.
2.4. Caracteristici climatice
Analiza factorilor climatogenetici, are în vedere: suprafaţa activă, circulaţia generală a atmosferei şi
radiaţia solară.
Zona urbană şi periurbană a municipiului Cluj- Napoca se caracterizează printr-o apreciabilă varietate a
trăsăturilor suprafeţei active (subiacente), fapt care se va reflecta şi în diversitatea condiţiilor topoclimatice.
Oraşul este situat la limita dintre două subunităţi majore ale Depresiunii Transilvaniei: Podişul Someşan şi
Câmpia Transilvaniei.
Orașul este situat în Depresiunea Colinară a Transilvaniei, în zona central-nord-vestică a României, fiind
mărginit la sud de Dealul Feleacului, la nord de dealurile Lomb și Hoia, iar la est și vest de valea Someșului Mic. În
apropiere (la aproximativ 30 de kilometri) se află Munții Apuseni, munți care influențează desfășurarea
evenimentelor meteo pe aproape întreg parcursul anului.
Clima Clujului este temperat-continentală, cu ușoare influențe oceanice, însă fiind un oraș situat pe mai
multe trepte de altitudine, temperaturile și precipitațiile pot fi diferite de la cartier la cartier.
Temperatura medie anuală în Cluj-Napoca este de 8,2 grade Celsius, iar media precipitațiilor este de 557
de milimetri.
2.5. Regimul temperaturilor
Temperatura medie anuală
Pentru perioada 2010 - 2015, media multi-anuală a temperaturii aerului a fost de 10,2°C. Tendinţa
temperaturii medii anuale marchează o creștere de circa 0,6°C, față de intervalul 2005-2010.
Temperaturile medii lunare
Mersul anual al temperaturilor medii lunare indică un minim, în luna ianuarie 2015 (-3,4°C) şi un maxim în
luna iulie 2015 (18,6°C), din aceste valori rezultând o amplitudine medie anuală de 22,0°C.
Saltul termic între temperaturile medii ale lunilor care fac trecerea între anotimpuri este cel mai pronunţat
la trecerea de la iarnă la primăvară: 4,9°C între media lunii februarie 2015 (-1,2°C) şi cea a lunii martie 2015
(3,7°C). Urmează trecerea de la toamnă la iarnă, cu 4,4°C (2,8°C în noiembrie 2015 şi -1,6°C în decembrie ), apoi
cea de la vară la toamnă, cu 4,0°C (18,0°C în august 2015 şi 14,0°C în septembrie 2015), iar saltul termic cel mai
redus, de numai 2,8°C, la trecerea de la primăvară la vară (14,2°C în mai 2015, respectiv 17,0°C în iunie 2015 ).
Temperaturile extreme
Cea mai mare temperatură înregistrată la Staţia meteorologică Cluj-Napoca, în intervalul 2010 - 2015 a
fost de 35,6°C, la data de 06 august 2012 și 25 august 2012. Temperatura minimă cea mai scăzută a fost de 21°C, înregistrată la data de 02 februarie 2012.
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Numărul mediu unual de zile cu temperaturi caracteristice
Numărul mediu anual al zilelor de iarnă (temperatura maximă < 0°C) este de 38,8, ceea ce reprezintă
11% din numărul total al zilelor anului, frecvenţa maximă revenind lunii ianuarie (16,1 zile).
Numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ (temperatura minimă < 0° C) este de 123,9 (34% din zilele
anului), cu frecvenţa cea mai mare tot în luna ianuarie (29,0 zile).
Data medie de producere a primei zile cu îngheţ este 8 octombrie, iar cea a ultimei zile cu îngheţ este 24
aprilie, rezultând un interval cu îngheţ de 188 de zile.
Numărul mediu anual al zilelor de vară (temperatura maximă > 25°C) este de 66,0 (18% din zilele anului),
cu frecvenţa maximă în luna iulie (19,6 zile).
Numărul mediu anual de zile tropicale (temperatura maximă > 30°C) este de 11,5 (3% din zilele anului),
cu frecvenţa cea mai ridicată tot în luna iulie (5,1 zile).
Repartiţia temperaturii aerului pe verticală. în acest context, cele mai importante sunt inversiunile de
temperatură. Prezenţa lor este frecventă în zona Clujului, culoarul Someşului Mic şi înălţimile care îl mărginesc
favorizând canalizarea şi acumularea aerului rece în imediata apropiere a suprafeţei terestre. Inversiunile de
temperatură au origini diferite.
Inversiunile de radiaţie terestră nocturnă au o grosime mai redusă (cel mult 200 m)
Inversiunile de origine dinamică au o grosime mai mare (pot depăşi 1000 m), o durată mai mare, frecvenţa
lor fiind maximă iarna şi toamna, în condiţii de regim baric anticiclonal. Inversiunile mixte au grosimea cea mai
mare (pot atinge 2500 m), durata cea mai mare (peste o săptămână, neîntrerupt), ele putând să apară în orice
anotimp, dar având frecvenţa maximă în intervalul octombrie - februarie. Intensitatea inversiunilor (diferenţa dintre
temperatura la vârful inversiunii şi cea de la baza ei) este cea mai mare în luna ianuarie, când şi frecvenţa
acestora este maximă.
Existenţa inversiunilor de temperatură are consecinţe importante, dintre care pot fi menţionate: prelungirea
perioadelor cu fenomene de iarnă (îngheţ), favorizarea formării ceţii, a poleiului şi a menţinerii poluanţilor din aer în
apropierea suprafeţei terestre, apariţia unor condiţii topoclimatice improprii prezenţei speciilor pomicole termofile în
partea inferioară a ver- sanţilor.
Repartiţia temperaturii aerului pe orizontală
Insula termică reprezentată de oraş face ca temperatura să fie aici mai ridicată decât în zonele învecinate,
în condiţiile unei stratificaţii termice normale, diferenţele de temperatură ating valorile cele mai mari (până la 5°C)
în orele de amiază, când zona de luncă este evident mai caldă decât regiunile mai înalte. în situaţiile cu inversiune
termică, diferenţele cele mai mari (până la 6°C) apar noaptea şi, mai ales, dimineaţa, când temperatura este mai
scăzută în zona joasă, faţă de zona mai înaltă a versanţilor.
Diferenţieri apar şi în cadrul oraşului propriu-zis, mai ales vara (când cel mai cald este sectorul estic) şi
iarna (cu temperaturi mai ridicate în partea vestică a oraşului).
Iarna este în general răcoroasă, cu temperaturi ce pot coborâ sub -20 de grade în cele mai reci zile. Cele
mai reci zone ale orașului sunt vestul și estul (cartierul Grigorescu, respectiv Mărăști și Someșeni), datorită
poziționării în valea Someșului Mic, unde inversiunile termice sunt cele mai pronunțate.
Cartierele mai înalte, Bună Ziua, Zorilor sau Gruia au parte de temperaturi ceva mai blânde, pe parcursul
iernii, mai ales când se instalează un regim anticiclonic.
Uneori, diferențele de temperatură între zona joasă și cea înaltă a orașului pot fi de până la 10 grade
Celsius.
Temperatura minima absolută înregistrată a fost de -34,2 grade pe data de 23 ianuarie 1963, temperaturi
foarte scăzute mai înregistrându-se și pe 11 februarie 1929 (-32 de grade) sau 13 ianuarie 1985 (-26 de grade).
În ultimii 30 de ani temperatura nu a mai coborât sub -23 de grade la stația meteo, însă minime neoficiale
de până la -27 de grade au fost înregistrate la începutul lunii februarie 2012 în partea estică a orașului.
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Primăvara în Cluj-Napoca este un anotimp de tranziție, moderat atât termic cât și din punct de vedere al
precipitațiilor.
În ultimii 15-20 de ani această tranziție de la iarnă la vară s-a scurtat tot mai mult, în luna mai deja
putându-se vorbi de temperaturi de vară.
În luna martie uneori mai apar manifestări tardive ale iernii, cu ninsori moderate și temperaturi scăzute,
foarte rar acest lucru întâmplându-se și în prima parte a lunii aprilie.
Vara este în general moderată termic, fără excese de temperatură, cum se întâmplă în zonele sudice ale
Transilvaniei (unde maximele termice ajung câteodată și la 40 de grade Celsius). La acest lucru contribuie atât
proximitatea Munților Apuseni cât și poziționarea orașului mai la nord în regiune.
Temperaturile se situează, în cele mai multe zile, în intervalul 25-30 de grade, însă uneori, în medie o dată
la 3-4 veri se înregistrează și temperaturi caniculare, de 35-36 de grade Celsius.
Temperatura maximă absolută a fost înregistrată, pe data de 25 august 2012, de 38,5 grade Celsius,
precedentul record fiind de 38,0 grade, în data de 24 iulie 2007.
Toamna este în general mai rece față de alte zone din Transilvania, datorită frecvenței tot mai ridicate a
maselor de aer venite dinspre nordul Europei. Cu toate acestea, în luna septembrie încă se mai pot înregistra
temperaturi de vară, care pot atinge chiar și pragul caniculei în cele mai extreme situații. Trecerea de la vară la
toamnă târzie se face destul de brusc, pe parcursul unei singure luni, timp în care se înregistrează și cele mai
multe zile cu precipitații și vânt puternic.
Temperaturile pot coborâ de la 30-35 de grade la mijlocul lunii septembrie până la -5 grade la mijlocul lunii
octombrie, această perioadă a anului fiind cea mai „continentalizată‖ în zona Clujului.
În unele sezoane temperaturile plăcute persistă până la mijlocul lunii noiembrie, însă dacă se instalează
un regim anticiclonic, greu de urnit, se formează foarte frecvent ceața iar valorile termice sunt situate în jurul
pragului de 0 grade Celsius, începând de la sfârșitul lunii octombrie.
Tabel 4. Media temperaturiilor înregistrate în perioada 2010 – 2014, 2017 la stația meteo din Cluj-Napoca
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

An
2010
2011
2012
2013
2014
2017

Valoarea medie
+ 12.160C
+ 10.800C
+12.360C
+12.060C
+12.120C
+11.480C

Valoarea minimă (data)
-18.420C (31.12.2010)
-21.520C (02.02.2011)
-22.910C (02.02.2012)
-16.40C (10.01.2013)
-09.070C (26.01.2014)
-13.240C (07.01.2017)

Valoarea maximă (data)
+33.610C (17.07.2010)
+34.420C (19.07.2011)
+37.900C (05.07.2012)
+37.200C (29.07.2013)
+31.520C (07.07.2014)
+29.520C (04.08.2017)
ursa: APMCJ

Topoclimate şi microclimate în municipiul Cluj - Napoca
Topoclimate
Sub aspect topoclimatic, zona studiată cuprinde trei topoclimate naturale - de versant cu expoziţie sudică,
de versant cu expoziţie nordică, de luncă - şi unul antropic sau orăşenesc (V. Belozerov, 1972).
Topoclimatul de versant cu expoziţie sudică este întâlnit pe Dealul Lomb, Dealul Sf. Gheorghe, Dealul
Fânaţe şi, parţial, Dealul Hoia-Cetăţuie.
Acest topoclimat se caracterizează prin variaţii mai mari ale temperaturii şi printr-o mai intensă circulaţie
locală a aerului.
Topoclimatul de versant cu expoziţie nordică este specific pentru Dealul Feleacului şi, parţial, pentru
Dealul Hoia- Cetăţuie. Aici variaţiile termice sunt mai mici, iar circulaţia locală a aerului este mai puţin intensă.
Topoclimatul de luncă prezintă variaţii termice diurne mai mari, dese inversiuni de temperatură şi o
frecvenţă sporită a fenomenelor de iarnă, care afectează mai ales partea inferioară a versanţilor.
Topoclimatul orăşenesc se caracterizează prin temperaturi mai ridicate (insula termică a oraşului), printr-o
umezeală mai scăzută şi o poluare mai accentuată.
Spaţiul urban prezintă un anumit grad de neomogenitate, din cauza mai multor factori: influenţa reliefului,
forma şi dispunerea clădirilor, gradul de înlocuire a elementului natural cu cel antropic, funcţiile social-economice
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preponderente în diferitele zone ale oraşului. Ca urmare, în cadrul topoclimatului urban se pot separa mai multe
microclimate (subsectoare).
Microclimate
Subsectorul cu microclimat orăşenesc de luncă cuprinde, la rândul lui, mai multe microclimate.
Microclimatul cartierelor centrale apare în condiţiile prezenţei clădirilor înalte şi a zonelor pavate, deci
acolo unde spaţiile verzi ocupă areale restrânse.
Temperatura aerului este mai ridicată iarna şi vara, iar umezeala este mai redusă.
Microclimatul cartierelor industriale se observă de-a lungul Văii Nadăşului şi a Someşului Mic.
Diferenţierile termice sunt relativ reduse faţă de zona centrală, dar se remarcă frecvenţa mai mare a ceţii şi a
poluării aerului. Microclimatul cartierelor vestice (Mănăştur, Grigorescu, între Ape) beneficiază de o circulaţie mai
intensă a aerului, datorită canalizării acestuia de-a lungul Văii Someşului Mic.
Ca urmare, temperaturile sunt mai reduse, iar umezeala aerului este mai mare. Microclimatul cartierelor
estice (Mărăşti, Aurel Vlaicu, Someşeni) se caracterizează prin temperaturi mai ridicate, o frecvenţă mai mare a
ceţii şi printr-o poluare a aerului mai accentuată.
Subsectorul cu microclimat orăşenesc de versant
Versanţii cu expoziţie nordică prezintă valori termice mai modeste, inversiunile de temperatură sunt mai
frecvente, iar fenomenele de iarnă au o durată mai mare.
Microclimatul orăşenesc de versant propriu-zis este întâlnit în cartierele: universitar, Andrei Mureşanu şi
Zorilor. Aici sunt specifice înclinarea mai mare a reliefului, ponderea mai mare a spaţiilor verzi intercalate între
clădiri, temperaturile mai scăzute şi existenţa inversiunilor de temperatură.
Microclimatul cartierului Gheorgheni se suprapune unui relief în general plan, unde influenţa spaţiilor verzi
este importantă. Circulaţia aerului este mai intensă decât în zona centrală.
Versanţii cu expoziţie sudică se întâlnesc în cartierele Dâmbu Rotund şi, parţial, Iris. Temperatura aerului
este mai ridicată, în special vara, iar amplitudinile termice diurne sunt mai mari. Din cauza barajului exercitat de
către Dealul Hoia-Cetăţuie, circulaţia aerului se face cu viteze mai reduse.
Subsectorul cu microclimat de inteifluviu este caracteristic interfluviului dintre Someşul Mic şi Nadăş
(Dealul Hoia-Cetăţuie). Faţă de zona de luncă, circulaţia aerului este aici mai intensă, iar amplitudinile termice sunt
mai reduse.
2.6. Regimul precipitațiilor
Precipitaţiile medii anuale
Suma precipitațiilor pentru intervalul 2010 - 2015 a fost de 3814 mm cu o valoare maximă de 40 mm în 12 h
în data de 23.07.2014 și o pondere a zilelor cu precipitații de 1060 zile.
Precipitaţiile medii lunare
Mersul anual al cantităţilor lunare marchează un maxim în luna iunie (95,6 mm) şi un minim în luna martie
(22,3 mm), valoarea din martie fiind foarte apropiată de media lunilor februarie (22,4 mm) şi ianuarie (23,6 mm).
Numărul mediu anual al zilelor cu cantităţi > 1,0 mm este de 87,6 mm (24,0 din zilele anului), cu un maxim
în luna mai şi un minim în octombrie.
Zilele cu cantităţi > 2,0 mm au fost în număr de 64,6 (17,7% din zilele anului), cu maximul în luna mai şi
minimul în lunile februarie şi octombrie.
Numărul mediu al zilelor cu cantităţi > 5,0 mm este de 32,9 (9,0% din numărul zilelor din an), cu maximul tot
în luna mai şi cu minimul în luna martie.
Zilele cu cantităţi > 10,0 mm au fost în număr de 13,1 (3,6%), maximul aparţinând lunii iulie, iar minimul lunii
ianuarie.
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Numărul mediu anual al zilelor cu cantităţi > 20,0 mm este de 3,4 (0,9% din zilele anului), cu maximul în
lunile iulie şi august, respectiv cu minimul în decembrie.
Zilele cu cantităţi > 30,0 mm au fost foarte puţine, în medie numai 0,9 (0,3% din numărul zilelor unui an), cu
frecvenţa maximă în lunile de vară (iunie, iulie, august) şi cea minimă în ianuarie, februarie, martie, aprilie,
octombrie şi decembrie.
Stratul de zăpadă
Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 9,7% din
numărul de zile dintr-un an.
Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în luna ianuarie (11,0 zile).
În zona studiată, stratul de zăpadă poate fi prezent în intervalul octombrie - aprilie, ceea ce înseamnă întreg
semestrul rece şi prima lună a semestrului cald al anului.
Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55, valorile medii lunare fiind cuprinse între 3 în
luna noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie.
Grosimea maximă a stratului de zăpadă are valoarea medie în intervalul 2010-2015 de 7,2 cm.
Valoarea maximă în acest interval este de 36 cm și a fost atinsă în data de 16.02.2012.
Repartiţia spaţială a precipitaţiilor
Din cauza modului punctual de înregistrare, ca şi a diversităţii condiţiilor de relief şi a influenţelor antropice,
caracterizarea repartiţiei teritoriale a precipitaţiilor atmosferice în zona municipiului Cluj-Napoca şi în arealele
învecinate este destul de dificil de realizat.
Totuşi, se pot face unele aprecieri, mai ales dacă se au în vedere şi perioade mai îndepărtate, când
numărul staţiilor meteorologice de pe teritoriul oraşului era mai mare.
Astfel, se poate spune că, în sezonul rece, cantităţile sunt mai mari în partea estică a oraşului, faţă de cea
vestică, dar diferenţele nu sunt importante. în sezonul cald, valorile sunt mai mari în sectorul vestic faţă de cel
estic, diferenţele fiind, de această dată, mai mari.
Rezultă că, în ansamblu, partea vestică primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât partea estică. în
schimb, în sectorul estic sunt mai frecvente zilele când se înregistrează cantităţi mai mari de precipitaţii (peste 10
mm). Partea centrală a oraşului, din cauza efectului de horn, primeşte mai rar cantităţi foarte mari de precipitaţii
într-un interval scurt de timp, traiectoria norilor Cumulonimbus fiind abătută sub influenţa efectului menţionat.
Precipitaţiile atmosferice ca fenomen climatic de risc
Precipitaţiile atmosferice pot genera riscuri climatice fie prin excedent, fie prin deficit. în studiul de faţă,
pentru aprecierea riscului pluviometric s-a apelat la Indicele Standardizat de Precipitaţii (ISP), a cărui formulă de
calcul este următoarea: ISP = Xj - XjJ/o, unde x, este termenul din şir, xm este media şirului, iar o reprezintă
abaterea medie pătratică. Au fost considerate perioade de risc anii, respectiv anotimpurile în care ISP a fost mai
mare de 1,0 (risc prin excedent), respectiv mai mic de -1,0 (risc prin deficit).
Riscul prin excedent cuprinde perioadele ploioase, foarte ploioase, excesiv de ploioase şi excepţional de
ploioase, iar riscul prin deficit se referă la perioadele secetoase, foarte secetoase, excesiv de secetoase şi
excepţional de secetoase.
Anii de risc, atât cei prin excedent, cât şi cei prin deficit, au avut o frecvenţă net mai mică, câte 18% fiecare.
Anotimpual, riscul prin excedent este mai frecvent vara (anotimpul cel mai umed), urmând, în ordine
descrescătoare, iarna, primăvara şi toamna.
Riscul prin deficit este mai des întâlnit toamna, după care urmează primăvara, iarna şi vara.
Riscul creşte atunci când excedentul sau deficitul de precipitaţii se produce în două sau mai multe
anotimpuri consecutive.
Astfel, în cazul riscului prin excedent, succesiunea cea mai frecventă pentru două anotimpuri consecutive
este vară - toamnă, iar pentru trei anotimpuri consecutive este primăvară - vară - toamnă. în cazul riscului prin
deficit, pentru două anotimpuri consecutive cuplajul cel mai frecvent este iarnă - primăvară, iar pentru trei
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anotimpuri consecutive succesiunea cea mai frecventă a fost primăvară - vară – toamnă.
Tabel 5. Cantitatea de precipitații (mm) înregistrate în perioada 2010 – 2014, 2017 la stația meteo din Cluj-Napoca
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

An
2010
2011
2012
2013
2014
2017

Cantitatea totală de
precipitații (mm)
724.8
534.8
628.8
650.0
707.4
424.0

Valoarea maximă (data)

Ponderea zilelor cu precipitații

49.6 mm (05.08.2010)
30.8mm (20.05.2011)
28.0mm (16.12.2012)
27.6mm (12.09.2013)
33.2mm (23.10.2014)
25.8mm (20.04.2017)

130
141
182
158
160
116
sursa: APMCJ

2.7. Regimul eolian
Frecvenţa medie anuală a vântului pe direcţii indică predominarea direcţiilor NV (12,6%), V (10,5%) şi NE
(8,5%), procentajele minime revenind direcţiilor N (3,0%), SV (2,9%) şi S (2,5%).
Este de remarcat frecvenţa importantă a calmului (45,4%), cu valoarea cea mai mare în luna decembrie
(60,6%) şi cea mai mică în luna iunie (31,7%).
Frecvenţa vitezei medii a vântului pe direcţii se păstrează în concordanţă cu frecvenţa direcţiilor, la fel ca şi
în altitudine.
Vitezele medii cele mai mari aparţin direcţiilor NV (4,4 m/s) şi V (3,6 m/s), în timp ce mediile cele mai
ridicate ale vitezelor maxime sunt caracteristice aceloraşi direcţii: 6,1 m/s pentru direcţia NV, respectiv 4,7 m/s
pentru direcţia V. Cu excepţia direcţiei SE (3,1 m/s), celelalte cinci direcţii rămase se caracterizează prin viteze
medii mai reduse şi foarte apropiate între ele: 2,5 m/s pentru direcţiile S şi SV, 2,3 m/s pentru direcţia E, 2,2 m/s
pentru direcţiile NE şi N.
Anotimpual, situaţia vitezelor medii cele mai mari, respectiv cele mai mici se prezintă în felul următor (fig.
4): iarna, 4,6 m/s pentru direcţia NV, respectiv 1,0 m/s pentru direcţia N; primăvara, 4,8 m/s pentru NV, respectiv
2,3 m/s pentru NE; vara, 4,4 m/s pentru NV, respectiv 2,0 m/s pentru NE şi E; toamna, 3,9 m/s tot pentru direcţia
NV, respectiv 2,1 m/s pentru direcţia NE.
Mersul diurn al frecvenţei vântului pe direcţii prezintă o oarecare regularitate, cu un anumit specific pentru
fiecare anotimp (Belozerov, 1972).
Fluctuaţiile pe direcţii sunt mai mici iarna şi vara, datorită maselor de aer mai omogene, respectiv mai mari
în anotimpurile de trecere, când contrastele dintre masele de aer sunt mai accentuate. în orele de noapte, când
circulaţia aerului este mai slabă (minimul vitezei vântului se înregistrează în cursul nopţii sau dimineaţa devreme),
predomină direcţia V, conform orientării generale a vântului în zona Clujului. Acest fapt este determinat de
orientarea culoarului Someşului Mic. Vara, creşterea frecvenţei pe această direcţie se datorează, în parte, şi
scurgerii aerului dinspre Munţii Gilăului, de-a lungul Someşului Mic, sub forma unei brize montane de vale.
Fenomenul este influenţat şi de brizele locale de relief. în orele de zi, datorită încălzirii suprafeţei terestre, vântul
se intensifică (maximul vitezei se înregistrează în jurul orei 14), iar direcţia predominantă devine cea de NV, cu
deosebire primăvara şi vara.
Se remarcă importanţa configuraţiei reliefului, cu orientarea generală V - E a culoarului Someşului Mic,
pentru direcţiile dominante (NV, V) şi pentru vitezele medii cele mai mari, corespunzătoare acestor direcţii.
Aceeaşi configuraţie a reliefului explică ponderea importantă a circulaţiei din sectorul estic (NE, SE şi E), în special
în sezonul rece, când influenţa Anticiclonului Est-European este mai accentuată.
Frecvenţa mare a calmului, cu deosebire în sezonul rece, favorizează persistenţa inversiunilor de
temperatură, care, la rândul lor, constituie un factor important pentru apariţia şi menţinerea ceţii, precum şi pentru
împiedicarea disipării poluanţilor atmosferici (zona industrială din N şi NE oraşului, platforma pentru depozitarea
deşeurilor menajere de la Pata-Rât, poluarea datorată traficului rutier extrem de intens).
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Zona construită a oraşului influenţează circulaţia aerului din straturile inferioare ale troposferei. Astfel, trama
stradală a Clujului are arterele principale orientate V - E, în conformitate cu orientarea culoarului Someşului Mic,
fapt care conduce la intensificarea circulaţiei aerului din direcţiile V (mai frecvent) şi E. Mai recent, apariţia unor
clădiri înalte în zone unde predomină construcţiile fără etaj sau cele cu maximum 3-4 nivele, a impus particularităţi
noi în circulaţia aerului. Să dăm ca exemplu doar clădirile unor bănci: BRD, de pe B-dul 21 Decembrie 1989, Banc
Post, de pe str. M. Eminescu etc.
Tabel 6. Valoarea medie a vitezei vântului (m/s) în perioada 2010 – 2014, 2017 la stația meteo din Cluj-Napoca
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

An
2010
2011
2012
2013
2014
2017

Valoarea medie (m/s)

0.8
sursa: APMCJ

Figura 3. Roza vânturilor pentru municipiul Cluj - Napoca
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2.8. Regimul nebulozității
Durata de strălucire a Soarelui. Suma medie anuală se apropie de 2000 de ore (1998,1 ore), cu un maxim
în luna iulie (282,4 ore) şi un minim în luna decembrie (46,9 ore). Semestrului cald îi revin 1402,6 ore, iar celui
rece 595,5 ore. Anotimpual, situaţia se prezintă în felul următor: iarna -192,8 ore, primăva - 554,5 ore; vara - 786,6
ore; toamna - 464,2 ore.
Raportând durata de strălucire efectivă la cea posibilă, rezultă o fracţie de insolaţie medie anuală de 0,45.
Pe anotimpuri, valorile sunt următoarele: 0,23 pentru iarnă; 0,45 pentru primăvară; 0,56 pentru vară; 0,46 pentru
toamnă. Valorile lunare ale fracţiei de insolaţie variază între 0,18 în luna decembrie şi 0,60 în luna iulie.
Nebulozitatea. Reprezintă parametrul invers duratei de strălucire a Soarelui. Nebulozitatea medie anuală,
exprimată în zecimi, are valoarea de 5,7- în semestrul cald, ea atinge 5,5, iar în semestrul rece se ridică până la
6,2. în cursul anului, nebulozitatea medie lunară prezintă un maxim principal în luna decembrie (6,9) şi unul
secundar în luna mai (6,1), respectiv un minim principal în august - septembrie (4,5) şi unul secundar în martie
(5,6).
Numărul mediu anual de zile cu cer senin este în jur de 50 (maximul în septembrie, minimul în decembrie),
iar cel al zilelor cu cer acoperit se ridică la 120 (maxim în decembrie, minim în august). Prin urmare, frecvenţa cea
mai mare o au zilele cu cer noros (nebulozitatea între 3,6 şi 7,5). Activităţile antropice, ca şi apariţia inversiunilor
de temperatură, măresc valorile nebulozităţii în zona de luncă a Someşului Mic (frecvenţă crescută a ceţurilor şi a
norilor Stratus), în timp ce zonele periferice, mai înalte, au o nebulozitate mai redusă.
Mersul diurn al nebulozităţii diferă în funcţie de anotimp. Tipul de iarnă se caracterizează printr-o
nebulozitate ridicată în tot cursul zilei, cu diferenţe mici între zi şi noapte, putându-se observa, totuşi, un maxim de
dimineaţă (nori stratifomi). Tipul de vară prezintă o nebulozitate diurnă mai redusă, cu diferenţe destul de
importante între zi şi noapte. Se pot identifica două maxime, unul după-amiază (nori convectivi) şi celălalt
dimineaţa devreme (nori stratiformi), respectiv două minime, noaptea şi înainte de amiază. Tipurile de primăvară şi
de toamnă au un caracter de tranziţie între tipurile menţionate anterior.

Figura 4. Diagrama acoperiri cu nori pentru municipiul Cluj – Napoca
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2.9. Topografia
Oraşul este situat la limita dintre două subunităţi majore ale Depresiunii Transilvaniei: Podişul Someşan şi
Câmpia Transilvaniei.
Podişul Someşan este reprezentat prin Dealurile Clujului şi Dealurile Feleacului. Dealurile Clujului,
situate la nord de Someşul Mic, prezintă, în ansamblul lor, o expoziţie sudică şi ating o înălţime maximă de 682 m,
în Dealul Lomb. Dealurile Feleacului, considerate ca aparţinând tot Podişului Someşan (Geografia României, I,
Geografia Fizică, 1983), reprezintă, de fapt, o zonă de tranziţie între Munţii Apuseni şi Depresiunea Transilvaniei.
Ating înălţimea maximă de 833 m (Vf. Peana), iar pentru zona studiată prezintă interes Versantul nordic, mai
abrupt, care se continuă spre oraş cu complexul de terase de pe dreapta Someşului Mic.
Culoarul Someşului Mic materializează în teren limita dintre Dealurile Clujului şi Dealurile Feleacului.
Este zona în care s-a construit oraşul vechi, ea suprapunându-se luncii Someşului Mic (345 m altitudine în centrul
oraşului) şi Nadăşului, cele două cursuri de apă fiind separate de Dealurile Hoia (506 m) - Cetăţuie.
Câmpia Transilvaniei îşi are limita sa vestică relativ aproape de Cluj- Napoca. Aparţin acestei unităţi
colinele periferice Someşeni - Dezmir - Apahida. Acestea închid parţial culoarul Someşului Mic către est şi fac
parte din sistemul de culmi de bordură din partea vestică a Câmpiei Transilvaniei, fiind greu de separat de
Dealurile Feleacului, cu care se învecinează spre sud-vest şi vest.
în afara arealului construit, suprafaţa activă din zona periurbană a Clujului este acoperită de culturi
(specifice sunt îndeosebi livezile de meri - Dealurile Feleacului, Dealul Lomb - Steluţa), respectiv de păduri de
foioase (stejar, gorun, fag, carpen) şi de vegetaţie ierboasă (foarte caracteristică este rezervaţia naturală "Fânaţele
Clujului").
Munţii Apuseni, situaţi relativ aproape de Cluj (Munţii Gilăului se află la mai puţin de 20 km), au o influenţă
importantă asupra trăsăturilor climatice ale zonei urbane şi periurbane a Clujului, în primul rând prin particularităţile
impuse circulaţiei atmosferice.

Figura 5. Unităţile de relief municipiul Cluj - Napoca
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2.10. Hidrografia
Din punct de vedere hidrografic, judeţul aparţine bazinului Someşului Mic şi, parţial, bazinelor Arieşului şi
Crişului Repede. Lacurile de pe teritoriul judeţului sunt de alunecare sau care au luat naştere în vechile exploatări
de sare, precum şi de acumulare, create prin amenajarea sistemului energetic Someş-Gilău, Tarniţa, Fântânele.
Prin municipiul Cluj-Napoca trec râurile Someșul Mic și Nadăș, pârâurile Pârâul Țiganilor, Canalul Morilor,
Pârâul Popești, Pârâul Nădășel, Pârâul Chintenilor, Pârâul Becaș, Pârâul Murătorii.
2.11. Utilizarea terenurilor
Maniera de ocupare a terenurilor în oraş este un factor de luat în considerare pentru elaborarea unui Plan
integrat de calitate a aerului, întrucât schimbă în mod direct climatul urban şi dispersia poluanților în atmosferă şi
implicit, calitatea aerului.
Modificările antropice asupra mediului natural, pe care le induce o aşezare urbană, atrag după ele
modificări de ordin climatic, enumerăm câteva:
•
suprafața de evaporare mult mai mică decât cea a peisajului natural;
•
solul poros acoperit cu vegetație este înlocuit în peisajul peri-urban şi urban cu asfalt şi beton,
impermeabile;
•
clădirile de diferite mărimi, parcurile şi fronturile stradale constituie obstacole în calea vânturilor,
indiferent de direcție;
•
din cauza surselor de căldură existente în oraş temperatura atmosferei urbane este întotdeauna
mai ridicată decât cea a zonei înconjurătoare;
•
atmosfera fiind mai caldă şi mai puțin densă în oraş, spre el se îndreaptă necontenit un curent de
aer rece şi mai curat dinspre zona limitrofă;
•
―insula de căldură‖ fenomen ce se manifestă prin diferențe semnificative între valorile de
temperatură ale aerului din zonele urbane dens construite;
•
diminuarea circulației atmosferice în zona urbanizată, cauzată de rugozitatea crescută creată de
clădiri;
În ceea ce priveşte zona spațiilor verzi este împărțită în următoarele sub-zone:
•
spații verzi publice cu acces nelimitat:
parcuri, grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşii plantate publice;
amenajări sportive publice;
spații plantate protejate;
•
spații verzi publice cu acces limitat de folosință specializată:
grădina botanică;
Muzeul Satului;
•
spații verzi pentru agrement:
baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement;
complexe şi baze sportive;
•
spații verzi pentru protecția cursurilor de apă;
•
culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
•
păduri de agrement;
•
păduri şi plantații forestiere;
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•
UAT
Cluj-Napoca

păduri şi fâşii plantate de protecție sanitară;
Agricol
(ha)
9 836

Arabil
(ha)
4 883

Pășuni și fânațe
(ha)
4 418

Livezi
(ha)
1 316

Păduri
(ha)
2 826

Degradate
(ha)
1 592

Tabel 7. Modul de folosință al terenurilor
Sursă: INSSE – Tempo

2.12 Legătura cu alte planuri la nivel local/naţional
2.12.1 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de
dezvoltare, având ca scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și agenților economici din orașe și
împrejurimile acestora pentru a îmbunătății calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor
europene privind protecția mediului și eficiență economică.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor
(măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință.
Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse,
conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv
analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca va fi supus procedurii de evaluare a impactului PMUD
asupra mediului în baza HG nr. 1078/2004, incluzând informarea și consultarea publicului. De asemenea, se
recomandă actualizarea periodică a PMUD și a modelului de transport aferent, cel puţin o dată la 5 ani sau mai
des, în funcție de evoluțiile viitoare în zona polului de creștere Cluj-Napoca.
2.12.2 Planul Urbanistic General
Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca se aplică
teritoriului cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului Cluj-Napoca precum și în extinderilor acestuia
propuse conform plansei de Reglementări – zonificare funcțională.
Prevederile acestor planuri urbanistice zonale, inclusiv indicatorii urbanistici aprobați prin acestea (POT,
CUT, regim de înălțime) rămân valabile pe perioada de valabilitate a PUZ-urilor. Pentru teritoriile studiate prin
aceste planuri urbanistice zonale, regulamentul local aferent acestora se aplică prioritar, până la expirarea
valabilității documentației de urbanism respective. Pentru teritoriile nestudiate prin planuri urbanistice locale (PUZuri, PUD-uri aprobate și aflate încă în valabilitate), de la intrarea în vigoare a prezentrului Plan Urbanistic General
se vor aplica prevederile Regulamentului general de urbanism.
2.12.3 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a municipiului Cluj-Napoca
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a municipiului Cluj-Napoca reprezintă un
document de planificare a dezvoltării la nivelul zonei centrale, plan care se implementează prin proiectele
individuale identificate în planul de acțiune.
Scopurile Planului Integrat de Dezvoltare Urbană vizează consolidarea identității oraşului şi susținerea
vitalității şi atractivității acestuia, dezvoltarea economică locală şi regenerare urbană durabilă prin îmbunătățirea
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calității spațiilor publice şi valorificarea elementelor culturale, de patrimoniu şi turistice ale zonei centrale. Prin
îndeplinirea acestor obiective se urmăreşte creşterea calității vieții locuitorilor precum şi sporirea atractivității
pentru investitori şi turişti creând un centru dinamic şi atractiv pentru o capitală europeană.
Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a avut în vedere pentru zona
centrală un ansamblu de măsuri în corelare cu principiile PIDU în ceea ce priveşte prioritizarea modurilor active de
transport cu o infrastructură dezvoltată prin reamenajarea de străzi şi realizarea unui traseu cu prioritate pentru
pietoni şi biciclişti, promovarea unei politici a parcărilor pentru centrul oraşului, introducerea unui sistem de
transport public care să acopere zonele de interes administrative – instituționale, precum şi măsuri de descurajare
a traficului rutier în zona centrală.
2.12.4 Hărţile Strategice de Zgomot şi Planul de Acţiune pentru Diminuarea Zgomotului în
Municipiul Cluj-Napoca
Măsurile și recomandările menite să contribuie la reducerea zgomotului la sursă pe arterele
principale, pe străzile secundare, în zonele industriale și în zonele liniștite și implicit să contribuie la diminuarea
numărului de persoane afectate de expunerea la zgomot au fost propuse în corelare cu Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă şi Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, vizând în principal
dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public, dezvoltarea sistemului de semaforizare continuă pe
arterele principale, utilizarea mijloacelor de transport alternative.
Atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătătii și a mediului este parte a politicii comunitare, iar unul
dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva zgomotului. În Cartea verde asupra strategiei
viitoare privind zgomotul, Comisia a desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu
din Europa.
Prezenta hotărâre, H.G. nr. 321/2005 republicată, inclusiv H.G. nr. 1260/2012 abordează unitar, la nivel
naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul
ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de
evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;
b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi
reducerea zgomotului ambiant,
În procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, autoritățile administrației publice locale au
obligația să îndeplinească procedura de participare și consultare a publicului potrivit art. 11, alin. (8).
2.12.5 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Cluj-Napoca este elaborată în
contextul pregătirii pachetelor de proiecte finanțabile din fonduri europene pentru perioada de programare 20142020.
Scopul strategiei este acela de a defini prioritățile de dezvoltare ale acestui teritoriu pentru perioada 20142020 și de a le transpune în proiecte strategice, realiste și implementabile.
Strategia are ca obiective:
1. Analiza informațiilor relevante cu privire la provocările economice, sociale, climatice, demografice și de
mediu din zona metropolitană Cluj-Napoca;
2. Identificarea și analiza nevoilor și problemelor, precum și a opțiunilor pentru soluțiile aferente acestora;
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3. Definirea viziunii, obiectivelor strategice și direcțiilor de dezvoltare;
4. Elaborarea unui protofoliu de proiecte care să conducă la atingerea obiectivelor strategice și
identificarea potențialelor surse de finanțare a acestor proiecte.
Prevederile stipulate în strategie se aplică şi pentru toate activitățile serviciului public de salubrizare având
la bază următoarele principii: conservarea şi protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice,
responsabilitatea față de cetățeni, dezvoltarea durabilă.
La baza strategiei stau documentele legate de Planul de Gestionare a Deşeurilor în Municipiul ClujNapoca, Regulamentul de Organizare şi Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul ClujNapoca, Normele de Salubrizare şi Igienizare ale Municipiului Cluj-Napoca.
În municipiul Cluj-Napoca există două companii private care gestionează colectarea, transportul şi
depozitarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ şi industrie. Deşeurile sunt eliminate la depozite
ecologice conforme, construite în baza normelor europene în domeniu.
Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca cuprinde măsuri privind salubrizarea
eficientă a străzilor, cu efect în reducerea semnificativă a emisiilor de pulberi provenite din resuspensie, acestea
avand o pondere esențială pentru îmbunătățirea calității aerului.
2.12.6 Planul Local de Acţiune pentru Mediu
Aprobarea Planului Local de către Consiliul Judeţean Cluj, conferă acestui document putere de lege la
nivel de judeţ şi va trebui respectat cu stricteţe de companiile industriale poluatoare, de instituţiile administrative şi
de autorităţile locale. Acest document, reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluționarea
problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanță cu Planul Național de Acțiune
pentru Mediu şi cu Programele de Dezvoltare Locale şi Regionale. Acest plan este complementar celorlalte
activități de planificare ale autorităților locale şi reflectă opinia publicului în ceea ce priveşte problemele prioritare
de mediu precum şi acțiunile identificate ca necesare în domeniul protecției mediului pentru:
• îmbunătățirea condițiilor de mediu în cadrul comunității locale prin implementarea strategiilor
de acțiune concretă;
• promovarea conştientizării publice a responsabilităților în domeniul protecției mediului şi creşterea
sprijinului public pentru strategiile alese;
• identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităților de mediu pentru care este necesar a se acționa;
• promovarea unui parteneriat între cetățeni, autoritățile locale, ONG-uri, oameni de ştiință şi oameni de
afaceri, învățarea modului de a conlucra în soluționarea problemelor comunității;
• satisfacerea cerințelor ce decurg din legislația şi reglementările naționale de mediu în
• elaborarea PLAM.
Procesul de revizuire al PLAM a presupus o atenție sporită acordată calității aerului, protecției atmosferei
şi schimbărilor climatice, protecției naturii, biodiversității şi pădurilor fiind stabilite în acest sens măsuri care se
regăsesc în cuprinsul Planului Integrat de Calitatea Aerului cum ar fi:
• stimularea utilizării transportului nepoluant (biciclete, vehicule electrice/hibride, vehicule cu
biocombustibil);
• stimularea înlocuirii combustibililor solizi pentru încălzirea rezidențială;
• conservarea, ameliorarea şi extinderea spațiilor verzi publice;
• extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene.
2.12.7 Master Planul General de Transport
Master Planul General de Transport al României, aprobat prin H.G. nr. 666/2016, document strategic care
stabileşte principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România pe toate modurile de
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transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodal vizează două perioade de programare consecutive, 2014 2020 şi 2020 - 2030, document ce a fost impus ca o condiție ex-ante pentru accesarea fondurilor europene alocate
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Master Planul General de Transport al României va contribui semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a
României pe termen lung, prin creșterea conectivității intermodale (legături create prin combinarea tuturor
modurilor de transport) între regiuni, accesul populației și al mediului de afaceri la rețeaua de transport și
susținerea dezvoltării regiunilor cu potențial de creștere economică.
Planului General de Transport al României poate fi accesată pe pagina Ministerului Transporturilor la
adresa: http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master- plan-general-transport/documente-master-plan.
2.12.8 Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 şi Programul privind
îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând
autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 constituie premisele îmbunătățirii
calității mediului prin înnoirea parcului auto la nivel național, vizează atingerea următoarelor deziderate de
protecție a mediului de interes general: diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătății populației,
cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate.
Diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la
autovehiculele uzate și prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea
deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând
autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane are ca scop îmbunătăţirea calităţii aerului şi
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul fiind diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin
creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic şi punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor
electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor.
2.12.9 Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare
în anul 2017 (cf. ORDINUL Nr. 2.822 din 27.04.2017) şi Strategia energetică a României pentru
perioada 2016-2030, cu perspectiva anului 2050.
Se urmăreşte aplicarea unor soluții tehnice performante pentru asigurarea nevoilor sociale, în condiții de
rentabilitate economică şi eficiență energetică, corelată cu conservarea resurselor primare, protecția şi
conservarea mediului.
Programul național privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe şi Strategia
Energetică a României pentru perioada 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 vizează reducerea consumului de
energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de combustibil şi reducerea
efectelor schimbărilor climatice, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.
Pe baza Programului național privind creşterea performanței energetice a fost inclusă în Planul Integrat de
Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca măsura privind continuarea programului de reabilitare termică a
clădirilor rezidențiale şi instituționale.
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2.13 Proiecte privind calitatea aerului derulate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca
La nivelul Municipiului Cluj - Napoca în anul 2008 a fost inițiat Programul Integrat de Gestionare a Calității
Aerului (PIGCA) pentru aglomerarea Cluj – Napoca și Municipiul Dej, program elaborat de Comisia Tehnică
numită prin Ordin de prefect.
În anul 2010, acesta a fost revizuit, iar perioada de implementare a fost 2010 – 2015. Acesta cuprindea
măsuri menite pentru reducerea concentrației de NO2 și PM10.
În Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO 2 și PM10 în aglomerarea Cluj Napoca1, au fost propuse o serie de măsuri, după cum urmează:
1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii:
a. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele – Gheorgheni – Dezmirsupratraversare cale ferată Cluj-Napoca - Apahida.
b. Realizarea variantei de ocolire a municipiului Cluj- Napoca în zona de N-E – prelungirea Bulevardului
Muncii până la DN 1 ―C‖ (Autostrada urbană de N).
c. Repararea strazilor din municipiul Cluj-Napoca (pe cat posibil pe timp de noapte).
d. Strazi modernizate in municipiul Cluj-Napoca– finalizate din cele 100 de strazi: Modernizare strazi
conf. HCL 5/2004 pentru 19 obiective.
e. Extinderea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca (pentru început străzile
Mihail Kogălniceanu, Herman Oberth, Baba Novac până la intersecţia cu B-dul Eroilor, Ion I.C.
Brătianu, Potaissa, I.M.Klein, I. Maniu, Bolyai, Andrei Saguna etc.)
f. Instituirea unui „Ring‖ (inel de străzi cuprinzând str. Avram Iancu, Republicii, Petru Maior, Cuza Vodă,
G. Bariţiu, etc.) pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de către toate mijloacele de transport.
2. Incurajarea utilizarii transportului in comun:
a. Interzicerea staţionării vehiculelor individuale pe prima bandă de circulaţie a străzilor principale şi
dedicarea acesteia (pe arterele de circulaţie cu minim 2 benzi pe sens) transportului în comun.
Aceasta bandă va fi utilizată de asemenea pentru a deschide drumul vehiculelor de salvare, poliţie,
pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri.
b. Prioritizarea in intersectii a deplasarii mijloacelor in comun
c. Finalizarea unui sistem integrat de bilete pentru transportul in comun
3. Mărirea suprafetelor de spatiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a acestora:
a. Asigurarea suprafeţei de spaţiu verde, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a
acesteia în municipiul Cluj-Napoca.
b. Amenajarea de spaţiu verde conform Regulamentului de urbanism a municipiului Cluj-Napoca, la
realizarea oricărei construcţii noi prin realizarea următoarelor obiective: Reabilitare si amenajare de
noi zone verzi, Revigorarea Parcului Central al municipiilor Cluj- Napoca, Amenajare parcuri in
municipiul Cluj-Napoca (Parc Cetatuia), Amenajare, reabilitare Parc HOIA, Reamenajarea P-ţei Mihai
Viteazu şi extinderea spaţiului verde din cadrul acesteia, Reabilitare Parc MICRO II Gheorghieni,
Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecţie (realizare de zone tampon între
zonele industriale şi zonele rezidenţiale) în municipiul Cluj-Napoca, Reamenajarea unor zone verzi
prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiile Cluj-Napoca.
4. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă urmărindu-se:
a. Program de înnoire a parcului auto (autobuze, troleibuze, tramvaie).

1

http://www. http://apmcj-old.anpm.ro/articole/programeprograme_integrate_de_gestionare_a_calitatii_aerului-50
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5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin:
a. Amenajarea unor parkinguri supra şi subterane intraurbane.
b. Măsuri de stimulare a operatorilor economici care administrează complexuri comerciale cu parcare
poprie de mare capacitate pentru acceptarea parcării maşinilor riveranilor între orele 22-08.
c. Crearea de locuri de parcare cu plata diferentiata in functie de locatia parcarii si intervalul orar.
6. Scutirea impozitării autovehiculelor şi mopedelor acţionate electric
7.
a.
b.
c.
d.

Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin:
Extinderea şi conectarea căilor de rulare a bicicletelor.
Stimularea persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete.
Organizarea unui sistem public pentru inchirierea bicicletelor.
Asigurarea unei lăţimi minime a trotuarelor, care să nu fie afectată de parcarea vehiculelor sau extinderea
construcţiilor, astfel încât să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a pietonilor şi bicicliştilor.
e. Instituirea limitei de viteza de 30 km/h în jurul şcolilor, a grădiniţelor, pe strazile ce au un caracter
rezidential (ex: alei auto în cartiere, strazi înguste, fara trotuare, strazi ce sunt incluse în trasee deja
aprobate pentru circulatia bicicletelor ori pe care sunt amenajate piste pentru biciclisti etc), şi montarea de
indicatoare rutiere cu semnificatie similara, gen "Zona rezidentiala", "Copii", "Pista pentru biciclete si
ciclomotoare" etc, pentru îmbunătăţirea siguranţei de transport.
8. Instalarea de sisteme de irigaţii în zonele centrale ale municipiului Cluj - Napoca.
9. Vehicule scoase din uz:
a. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi
b. Obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier
c. Restricţionarea traficului în funcţie de nivelul de poluare prin luarea de măsuri tehnice precum
introducerea rovignetelor pentru autovehiculele mai mari de 3,5 t care intră în centrul municipiului ClujNapoca, prin montare indicatoare de limitare de viteză, prin creearea de sensuri unice şi sensuri giratorii
d. Masuri de inchidere/restrictionare trafic pe timp limitat in anumite zone in conditiile inregistrarii unor
valori ridicate ale indicatorului PM10, coroborate cu conditiile meteo.
II.
Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii PM 10, NO2, datorate surselor fixe (surse
industriale):
a. Respectarea şi verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planurile de actiune şi a normelor BAT, de
către agenţii economici ce deţin instalaţii IPPC, din judetul Cluj
b. Respectarea zonelor de protecţie sanitară între zonele de locuit ale oraşului şi obiectivele producţie
industrial
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III.
Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul NO2 şi PM10, datorate surselor de suprafaţă
(gospodării şi industrie mică):
a. Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj-Napoca prin atingerea următoarelor
obiective:
a.1. Reabilitarea blocurilor
a.2. Reabilitare termica cladiri multietajate
IV.

Alte măsuri:
a. Introducerea etapizată de către firmele de salubritate a mijloacelor mecanizate de salubrizare a strazilor.
b. Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, a acordurilor de mediu, a altor avize de
specialitate în vederea finalizării obiectivelor de investitii.
c. Controlul modului în care se organizează santierele de constructii (în special a utilajelor care folosesc
căile de acces) în vederea respectarii prevederilor legislatiei de mediu şi a condiţiilor stipulate în actele de
reglementare.
d. Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de
reparaţii ale drumurilor publice.
e. Redistribuirea polilor de atracţie urbană prin respectarea HG 1454/2004 privind amplasarea hipermarketurilor către periferia oraşului.

Realizarea măsurilor, în vederea reducerii poluării atmosferice în aglomerarea Cluj-Napoca și municipiul
Dej, şi-a dovedit eficienţa pentru anumite perioade de timp (2009-2015), când parametrii monitorizaţi au indicat o
scădere a concentrației poluanţilor.
Tabel 8. Valorile concentraţiei medii anuale de NO2

An
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Valoare limită
anuală (VLA),
μg/m3

CJ-1
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
32.51
21.66
21.61
-

CJ-2
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
43.51
18.96
33.06
52.73
-

CJ-3
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
27.89
26.87
49.65
-

CJ-4
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
22.78
16.53
35.55
20.51
4.43

40

40

40

40
sursa: http://www.calitateaer.ro
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Tabel 9. Valorile concentraţiei medii anuale de PM10

An

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Valoare limită
anuală (VLA),
μg/m3

CJ-1
GRAV. 10 LSPM10 PM 10
PM 10
Valori
Valori anuale
anuale
Valoare
Valoare
[µg/m³]
[µg/m³]
33.21
25.23
34.84
24.62
25.96
28.66
30.46
28.53
13.50
40

40

CJ-2
GRAV. 10
- PM 10
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
-

CJ-3
GRAV. 10
- PM 10
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
29.67
29.22
27.47
30.54
27.40

CJ-4
LSPM10 PM 10
Valori
anuale
Valoare
[µg/m³]
25.12
21.57
18.54
20.74
20.68
20.70

40

40

40
sursa: http://www.calitateaer.ro

Pornind de la aceste ipoteze a căror eficienţă a fost dovedită, au fost propuse măsuri care să continue
efortul de ameliorare a condiţiilor şi de scădere a noxelor. Eficienţa cea mai mare s-a înregistrat, ca urmare a
modernizării şi sistematizării traficului.
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3. NATURA ȘI ORIGINEA POLUĂRII
3.1 Aspecte generale
În municipiul Cluj-Napoca există o multitudine de surse de poluanți atmosferici asociate, pe de o parte
vieții cotidiene a locuitorilor, iar pe de altă parte, activităților instituționale, comerciale şi industriale care se
desfăşoară în oraş.
Principalele surse de emisii de poluanți atmosferici cu impact asupra sănătății populației sau asupra
ecosistemelor pot fi clasificate după cum umează:












Surse de tip urban, asociate unor activități precum:
încălzire rezidențială, instituțională şi comercială şi prepararea apei calde, cu sisteme proprii sau în sistem
centralizat;
prepararea hranei în sistem casnic sau în sistem de alimentație publică;
trafic rutier, trafic feroviar şi trafic aerian;
stocarea şi distribuirea produselor petroliere;
distribuirea gazelor naturale;
servicii diverse: spălătorii, depozitarea deşeurilor municipale;
construirea de clădiri cu diverse destinații, demolări, reabilitări construcții;
construirea, reabilitarea şi întreținerea elementelor infrastructurii de transporturi: străzi, lucrări de artă
(pasaje subterane sau supraterane, poduri), căi ferate (linii, triaje, depouri), piste aeroporturi;
construirea, reabilitarea şi întreținerea rețelelor edilitare şi mobilierului urban;
întreținerea parcurilor şi a altor spații verzi.

Surse de tip industrial, asociate următoarelor activități:
 producerea de energie electrică şi/sau termică;
 arderi în procese industriale;
 procese industriale diverse;
 mică industrie.
Sursele de poluare antropice rezultă din activitatea umană care conduce la evacuarea în atmosferă a
substanţelor care se găsesc sau nu în compoziţia naturală a atmosferei.
Sursele de poluare antropice pot fi clasificate după diferite criterii: formă, înălţimea faţă de sol, mobilitate,
regimul de funcţionare, tipul de activitate, compoziţie chimică etc.

-

În prezentul Plan s-a utilizat clasificarea surselor de poluare după cum urmează:
Surse staționare - sursele punctiforme, reprezentate în special de coșurile de emisie din activități
industriale și arderi industriale;
Surse mobile - reprezentate de sursele din transporturi;
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Surse de suprafață – reprezentate de sursele de emisii difuze și în special de cele rezidențiale, depozite
de deşeuri, agricole, șantiere, construiri/modernizări de drumuri, depozite carburanţi, etc.
Dintre sursele mobile cele mai importante sunt mijloace de transport care circulă pe autostrăzi, pe drumuri
naționale, județene, comunale precum și surse care nu au conexie cu drumurile, iar dintre sursele de suprafață
amintim încălzirea rezidenţială cu combustibil solid pe timp de iarnă, încălzirea spaţiilor agenţilor economici și
activități agricole.
Poluanții atmosferici identificați în atmosfera zonelor urbane au ca proveniență principală următoarele
activități:
 arderea combustibililor fosili în surse staționare (centrale termoelectrice, centrale termice de diferite puteri
şi cu diferite destinații, arderi în procese industriale, altele decât cele în centrale termice industriale,
sobe, maşini de gătit) – responsabilă pentru emisii de oxizi de sulf, oxizi de azot (inclusiv protoxid de
azot), dioxid de carbon, monoxid de carbon, metan, compuşi organici volatili nemetanici, particule (PM10)
 traficul rutier (exceptând emisiile din gazele de eşapament) – emisii de particule cu conținut de substanțe
organice şi de metale generate de uzura frânelor şi a pneurilor şi din resuspensia în atmosferă a
prafului de pe arterele de trafic;
 arderea combustibililor fosili în surse mobile (autovehicule de diferite capacități dotate cu motoare cu
aprindere prin scânteie sau prin compresie, utilaje mobile nerutiere, locomotive Diesel) – responsabilă
pentru emisii de oxizi de sulf, oxizi de azot (inclusiv protoxid de azot), dioxid de carbon, monoxid de
carbon, metan, compuşi organici volatili nemetanici, particule (PM10)
 stocarea şi distribuirea produselor petroliere – emisii de compuşi organici volatili nemetanici;
 distribuirea gazelor naturale – emisii de metan, compuşi organici volatili nemetanici;
 spălătorii – emisii de compuşi organici volatili nemetanici;
 depozitarea deşeurilor municipale;
 construirea, reabilitarea, demolarea de clădiri cu diverse destinații, construirea, reabilitarea şi întreținerea
elementelor infrastructurii de transporturi (străzi, lucrări de artă, căi ferate, piste aeroporturi) construirea,
reabilitarea şi întreținerea rețelelor edilitare, întreținerea parcurilor şi a altor spații verzi – emisii de
particule cu diferite spectre dimensionale (PM10), poluanți generați de autovehicule şi de utilajele mobile
motorizate;
 procese industriale diverse: particule cu diferite spectre dimensionale (PM 10), metale feroase sau
neferoase, acizi, cloruri, fluoruri, compuşi organici volatili nemetanici (inclusiv vapori de solvenți organici),
poluanți generați de autovehicule şi de utilajele mobile motorizate (trafic intern).
Pentru aceste categorii de activități au fost inventariate sursele și estimate emisiile pentru poluanții vizați
de Planul Integrat de Calitate a aerului în municipiul Cluj-Napoca.
-

3.2 Inventarul de emisii aferent principalelor categorii de surse existente în municipiul Cluj-Napoca
Emisiile aferente principalelor categorii de surse existente în municipiul Cluj-Napoca semnifică punctul de
pornire pentru orice problemă de poluare chimică a aerului.
Informaţiile referitoare la aceste emisii reprezintă o cerinţă expresă în înţelegerea problemelor de poluare
a aerului, în elaborarea strategiilor şi planurilor de soluţionare a acestora, precum şi în monitorizarea efectelor
acţiunilor de soluţionare.
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Inventarele de emisii furnizează aceste tipuri de informaţii, acestea fiind definite ca o sumă de informaţii
cantitative asupra surselor şi a cantităţilor de poluanţi emise, într-un interval de timp şi a substanţelor evacuate.
Aplicabilitatea inventarelor de emisii are o plajă foarte largă, de la o sursă singulară, până la nivel naţional,
continental sau global.
Este necesar a fi menţionat că nu există nici o modalitate simplă, necostisitoare, pentru a se estima
emisiile în atmosferă de la diferite surse. Pentru estimarea acestor emisii există diverse tehnici, utilizatorul trebuind
să selecteze metoda corectă pentru estimarea ratei de emisie a unui poluant.
În acest scop trebuie luaţi în considerare următorii factori:
 adecvarea pentru poluantul avut în vedere;
 gradul de precizie cerut;
 variabilitatea procesului;
 cost – eficienţa.
Transportul public de călatori
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (fostă Regia Autonomă de Transport Urban de Călători) este
subordonata Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Aceasta prestează servicii către populație, principala activitate
fiind transportul de persoane în municipiul Cluj-Napoca.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) operează în interiorul municipiului transportul public pe
o lungime totală a liniilor de 355,3 km, din care pe 279,4 km (47 de linii) sunt utilizate autobuze, pe 51,95 km (7
linii) sunt utilizate troleibuze şi pe 23,95 km (4 linii) sunt utilizate tramvaie. La acestea se adaugă traseele din zona
metropolitană, care însumează 278,45 km.
În municipiul Cluj-Napoca există un singur sistem de desfășurare a transportului public de călători și
anume cel de suprafață, organizat cu mai multe tipuri de mijloace de transport:
•
troleibuze
•
autobuze
•
microbuze.
În anul 2016, Compania de Transport Public a achiziţionat şi a introdus în circulaţie 12 troleibuze noi,
restul de 8 fiind puse în funcţiune în prima jumătate a anului 2017. Noile troleibuze (Iveco Astra Town 118) au
dotări de ultimă generație pentru a spori gradul de confort al clujenilor și pentru a-i determina pe cât mai mulți
dintre ei să folosească mijloacele de transport în comun, în locul mașinilor personale.
În municipiul Cluj-Napoca există trei trasee de tramvai, care leagă Cartierul Mănăştur (cel mai mare cartier
din oraş) cu zona industrială. Două dintre traseele de tramvai travesează oraşul şi contribuie la zgomotul din oraş.
Tramvaiele din Cluj-Napoca operează pe aceleaşi căi cu vehiculele rutiere.
Sisteme de încălzire
Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca RA cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii
municipiului, alimentând cu energie peste 1600 de Asociații de Proprietari, peste 31.500 de apartamente,
aproximativ 90.000 de locuitori.
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Producţia de energie termică se realizează prin:
Centrala termică de zonă (CTZ) având puterea termică instalată de 143 MW, produce apă fierbinte cu
parametri 110/60oC. Centrala termică de zonă este formată din instalaţia nouă de cogenerare constituită din 3
motoare termice 3×1,5 MWe şi 2 cazate de apă fierbinte (14 + 8 MWt), respectiv instalţia veche a centralei având
în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MWt. 76 centrale termice (CT), respectiv 67 de centrale termice de
cvartal în cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăştur, Mărăşti, Zorilor şi 9 centrale termice de bloc în zona
Dragalina – Mamaia. Aceste centrale sunt echipate cu cca. 300 de cazane de diverse tipuri, utilizează ca şi
combustibil gazul natural şi au o putere termică instalată totală de aproximativ 400 MW. Agentul termic este apa
caldă cu parametri 90/70oC. 2 centrale termice cu cogenerare (CTCG) în cartierul Gheorgheni, având o putere
instalată totală de 13 MW , interconectate între ele şi conectate cu 2 puncte termice.
Informaţiile cu privire la numărul apartamentelor din municipiul Cluj – Napoca racordate la reţeaua de
termoficare au fost estimat pe baza interogărilor efectuate în GIS pe baza listei centralelor cu adresele arondate,
preluată de pe site-ul Regiei Autonome de Termoficare Cluj – Napoca: http://www.ratcj.ro/lista_centrale.html.
Căi de comunicație rutiere
Cluj-Napoca este traversat de drumul european E 60 (București - Oradea - Budapesta - Viena). Totuși,
lipsa legăturilor rutiere cu Coridorul 4 European (Arad - Deva - Alba Iulia - Târgu-Mureș - Cluj - Napoca - București
- Constanța) împiedică intrarea orașului în circuitului european. De asemenea, lipsa interconectării rapide cu
partea de est (în special nord-est) a țării (Coridorul 9 European), privează Clujul de legăturile necesare cu aria sa
de influență economică. Abundența fluxului de tranzit și transport de marfă, coroborată cu lipsa unei șosele de
centură adecvate, augumentează traficul intern, perturbând circulația în municipiu și ridicând gradul de poluare.
Autostrada Transilvania, având o lungime de 415 km, este unul din proiectele majore prevăzute la nivel
național. Aceasta porneşte din centrul României, de la nord-vest de Cluj - Napoca și trece pe la S, SV de ClujNapoca prin comunele din inelul al doilea al zonei metropolitane: Tureni, Ciurila, Petreştii de Jos, Gilău, până la
Oradea, la granița cu Ungaria. După finalizarea lucrărilor, autostrada va reprezenta o parte importantă a sistemului
naŃional de autostrăzi, asigurând o legătură cu restul Europei Dintre drumurile ocolitoare, s-a dat în folosinţă
autostrada dintre Turda şi Gilău, drept urmare s-a scos traficul greu din cartierele Mănăştur şi Zorilor, unde până
atunci se tranzita oraşul. După darea în folosinţă a centurii Vâlcele - Apahida în 2011 s-a interzis traficul greu şi pe
ruta str. Bună Ziua, cart. Gheorgheni, cart. Mărăşti.
Căi de comunicație feroviare
Pe plan feroviar, municipiul are conexiuni feroviare directe cu toate orașele principalele din România,
întreținute de compania națională de transport feroviar de călători, CFR. Concomitent, există și două trenuri
internaționale, pe ruta Cluj-Napoca - Budapesta (Corona și Ady Endre).
Gara Centrală asigură transportul feroviar spre București și multe alte orașe principale românești, prin linii
Intercity și Săgeata Albastră.
În anul 2007, gara Cluj Napoca a fost tranzitata de 8 milioane de pasageri. Orașul dispune și de două gări
secundare, Gara Mică Cluj-Napoca (situată în imediata apropiere a Gării Centrale) și Cluj-Napoca Est.
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Căi de comunicație aeriene
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (Codul IATA pentru aeroport este CLJ) este al doilea aeroport
ca mărime din România după Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Aeroportul se află situat pe raza
cartierului Someșeni, în estul municipiului.
În ceea ce priveşte transportul aerian, aeroportul Cluj-Napoca, poziționat pe drumul european E 576,
asigură legături cu diferite localități din Europa şi din afara Europei, evidențiate şi pe hărta de mai jos.
Zona Metropolitană Cluj are o poziție geografică strategică, fiind situată în inima regiunii cunoscute sub
numele de ‖Transilvania de Nord‖. Este traversată de magistrala rutieră E60 (DN1): Bucureşti – Cluj - Napoca –
Cluj-Napoca – Oradea – Budapesta – Viena. Municipiul Cluj-Napoca se află aproximativ la mijlocul distanței dintre
Bucureşti şi Budapesta. Convergența de drumuri, căi ferate, magistrale de utilități şi căi de comunicație, aeroportul
internațional, reprezintă oportunități pe care Cluj-Napoca are obligația să le utilizeze, optimizându-le în acelaşi
timp.
În 2007, aeroportul a avut o evoluție spectaculoasă, cu o creștere de 60% față de 2006.
Anul 2008 a adus o creștere a traficului de pasageri de aproximativ 93%.
În 2009 creșterea numărului de pasageri față de 2008 a fost mult mai mică (11%), lucru datorat crizei
economice care a afectat și România.
La 20 decembrie 2010 aeroportul internațional „Avram Iancu‖ Cluj a atins pentru prima dată în istoria sa
pragul de 1 milion de pasageri, pentru ca șapte ani mai târziu, la 21 septembrie 2017, să fie atinsă și cifra de 2
milioane de pasageri.
3.2.1

Inventarul de emisii pentru traficul rutier

Inventarierea emisiilor poluante generate de traficul rutier, în funcție de:
Structura parcului rutier:
- număr de vehicule per categorie vehicule;
-

distribuție vârstă parc rutier per categorie vehicule.

Consumul de combustibili:
- per tip de carburant;
-

per categorie de vehicule;

Condițiile de rulare:
- parcurs mediu anual per clasă vehicul (motoare ―calde‖ și reci‖);
-

parcursul mediu anual per clasă cale rutieră (regim funcțional urban, rural, autostradă);

-

viteze medii de rulare.

Factorii de emisie:
- per clasă vehicule;
-

per an fabricație;
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-

per clasă cale rutieră

Alți parametri:
- proprietăți combustibili;
-

condiții climatice;

-

coeficienți de utilizare a capacității autovehiculelor;

-

influență declivitate artere rutiere: rampe, pante.

Evaluarea caracteristicilor de emisie ale autovehiculelor parcului rutier național se bazează pe procesarea
statistică a unei baze de date, înglobând nenumărate rezultatele de măsurători de emisie realizate pe standuri
diamometrice și prin sondaje în trafic.
În cadrul estimării cantităților de poluant emise de sursele trafic din municipiul Cluj-Napoca s-au utilizat
datele puse la dispoziție de către ANPM prin intermediul APM Cluj-Napoca.
Tabel 10. Contribuția la emisia totală de NOx din trafic rutier și feroviar la nivelul municipiului Cluj - Napoca
NOx (tone/an)
Surse
2012
2013
2014
2015
Trafic rutier
2984.32
3079.40
2698.966
2408.66
Trafic feroviar
31.8778
28.19
18.74
18.74
Total
3609.777
2479.138 2717.706
1958.7
Sursa: Datele aferente Municipiului Cluj - Napoca sunt estimate din inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM
prin intermediul APM Cluj

Tabel 11. Contribuția la emisia totală de PM10 din trafic rutier și feroviar la nivelul municipiului Cluj – Napoca
PM10 (tone/an)
Surse
2012
2013
2014
2015
Trafic rutier
172.11
115.55
122.87
131.806
Trafic feroviar
0.876
0.744
0.515
0.515
Total
191.955
106.331
115.355
132.321
Sursa: datele aferente Municipiului Cluj - Napoca sunt estimate din inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM
prin intermediul APM Cluj.

3.2.2

Inventarul de emisii pentru încălzirea rezidenţială, prepararea hranei, încălzirea în sectorul
instituţional, activităţile industriale şi de prestări servicii din municipiul Cluj-Napoca

Estimarea emisiilor pentru activitățile de încălzire rezidenţială, preparare a apei calde şi gătit, încălzirea
pentru sistemul instituţional-comercial şi activităţile industriale a fost realizată folosind metodologia CORINAIR
EMEP/EEA , aprobată prin OM nr. 3299/2012.
În tabelele de mai jos este prezentată contribuţia la emisia totală de NOx şi PM 10 a principalelor categorii
de activităţi, din municipiul Cluj-Napoca.
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Tabel 12. Cantitatea de poluant (NOx în anul de referință 2014) emisă, pe coduri de activitate NFR
Cod NFR

Denumire poluant

Valoare Emisie

Um Emisie

NOx

56.592

t

NOx

3.61

t

NOx

3.81

t

1.A.2.e – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricare alimente, băuturi și tutun

NOx

8.93

t

1.A.2.f.i – Arderi în industrii de fabricare și construcții alte surse staționare

NOx

306.873

t

1.A.2.f.ii – Arderi în industrii de fabricare și construcții - alte
surse mobile

NOx

312.831

t

1.A.3.a.i.(i) – Transport aerian international – Traficul la
nivelul aeroporturilor (ciclurile de aterizare - decolare)

NOx

50.488

t

1.A.3.a.i.(ii) – Transport aerian international – Traficul de
croazieră

NOx

50.488

t

1.A.3.b.iii – Transport rutier - Autovehicule grele incluzând
și autobuze

NOx

0.771

t

1.A.3.c – Transport feroviar

NOx

1.052

t

1.A.4.a.i – Comercial/Instituțional – Încălzire comercială
și instituțională

NOx

713.366

t

1.A.4.a.ii – Echipamente și utilaje mobile în activități
comerciale și instituționale

NOx

50.900

t

1.A.4.b.i – Rezidențial – Încălzire rezidențială, prepararea
hranei

NOx

218.431

t

2.A.6 – Asfaltarea drumurilor

NOx

216.864

t

2.A.7.b – Construcții și demolări

NOx

215.985

t

2.A.7.d – Alte produse minerale

NOx

304.941

t

2.C.1 – Fabricare fontă și oțel

NOx

3.612

t

2.C.3 – Fabricarea aluminiu

NOx

3.212

t

2.C.5.e – Fabricare alte metale

NOx

3.817

t

2.D.2 – Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor

NOx

8.93

t

3.A.2 – Acoperirea industrială a suprafețelor

NOx

3.21

t

3.A.3 – Alte tipuri de vopsire

NOx

215.985

t

3.B.1 - Degresare

NOx

1.052

t

3.B.2 – Curățarea chimică (uscată)

NOx

0.234

t

3.D.1 - Tipărire

NOx

0.0170

t

1.A.1.a – Producerea de energie electrică și termică
1.A.2.a – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricarea fontă și oțel și fabricarea feroaliaje
1.A.2.b – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricare metale neferoase
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Cod NFR

Denumire poluant

Valoare Emisie

Um Emisie

3.D.3 – Utilizarea altor produse

NOx

0.122

t

6.B – Colectarea, epurarea și stocarea apelor uzate

NOx

3.607

t

6.C.a – Incinerarea deșeurilor medicale

NOx

2.513

t

6.C.b – Incinerarea deșeurilor industriale

NOx

2.513

t

1.A.3.b.i – Transport rutier autoturisme

NOx

650.605

t

1.A.3.b.ii – Transport rutier autotutilitare
1.A.3.b.iii – Transport rutier – Autovehicule grele
incluzând și autobuze
1.A.3.b.iv – Transport rutier - Motociclete

NOx

224.924

t

NOx

1822.164

t

NOX

1.272

t

Sursa: datele aferente Municipiului Cluj - Napoca sunt estimate din inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM
Cluj
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Figura 6. Ponderea principalelor surse de emisii de NOx la nivelul Municipiului Cluj - Napoca

Contribuțiile la emisia totală de NOx din municipiul Cluj - Napoca sunt distribuite astfel: activităţi industriale
– 16%, producerea de energie electrică şi termică - 1%, trafic rutier - 49%, încălzirea rezidenţială şi prepararea
hranei - 4%, încălzirea în sectorul instituţional - comercial - 13%.
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Tabel 13. Cantitatea de poluant PM10 (în anul de referință 2016 respectiv COPERT 2015) emisă, pe coduri de
activitate NFR
Cod NFR

Denumire poluant

Valoare Emisie

UM Emisie

1.A.2.a – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricarea fontă și oțel și fabricarea feroaliaje

PM10

0.165

t

1.A.2.b – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricare metale neferoase

PM10

0.166

t

1.A.2.e – Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricare alimente, băuturi și tutun

PM10

0.0075

t

1.A.2.f – Arderi în industrii de fabricare și construcții Altele

PM10

5.019

t

1.A.2.g.vii – Arderi în industrii de fabricare și
construcții – surse mobile Off - road

PM10

51.806

t

1.A.2.g.viii – Arderi în industrii de fabricare și
construcții – surse staționare altele

PM10

46.654

t

1.A.3.a.i.(i) – Transport aerian international – Traficul
la nivelul aeroporturilor (ciclurile de aterizare decolare)

PM10

0.452

t

1.A.3.a.ii.(i) - Transport aerian international – Traficul
de croazieră

PM10

0.452

t

1.A.3.c – Transport feroviar

PM10

0.0227

t

1.A.4.a.i – Comercial/Instituțional – Încălzire
comercială și instituțională

PM10

145.064

t

1.A.4.a.ii – Echipamente și utilaje mobile în activități
comerciale și instituționale

PM10

0.479

t

1.A.4.b.i – Rezidențial – Încălzire rezidențială,
prepararea hranei

PM10

127.562

t

1.A.4.c.i – Agricultură/Silvicultură/Pescuit – Surse
staționare

PM10

0.04471829

t

2.A.5.b – Construcții și demolări

PM10

91.899

t

2.A.6 – Asfaltarea drumurilor

PM10

4.960

t

2.C.1 – Fabricare fontă și oțel

PM10

0.206

2.C.3 – Fabricare aluminiu

PM10

0.165

2.C.7.c – Alte fabricări de metal

PM10

0.166

2.D.3.b – Asfaltare drumuri

PM10

138.478

t

2.D.3.d – Acoperirea suprafețelor

PM10

90.115

t

2.D.3.e - Degresare

PM10

0.022

t

2.D.3.f – Curățarea uscată

PM10

0.001

t

t
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Cod NFR

Denumire poluant

Valoare Emisie

UM Emisie

2.D.3.h - Tipărire

PM10

0.001

t

2.D.3.i – Utilizarea altor solvenți

PM10

0.001

t

2.G – Alte procese industriale

PM10

0.001

t

2.H.2 – Industria alimentară și a băuturilor

PM10

0.007

t

5.A – Tratarea biologică a deșeurilor - Depozitarea
deșeurilor solide pe uscat

PM10

0.002

t

5.C.1.b.i - Incinerarea deșeurilor industriale, inclusiv a
deșeurilor periculoase
și nămolul de epurare

PM10

0.002

t

5.C.1.b.iii - Incinerarea deșeurilor medicale

PM10

0.002

t

5.D.1 - Manipularea apelor uzate menajere

PM10

0.027

t

1.A.3.b.i – Transport rutier autoturisme

PM10

43.025

t

1.A.3.b.ii – Transport rutier autotutilitare

PM10

23.356

t

1.A.3.b.iii – Transport rutier - Autovehicule grele
incluzând și autobuze

PM10

65.031

t

1.A.3.b.iv – Transport rutier - Motociclete

PM10

0.392

t

Sursa: datele aferente Municipiului Cluj - Napoca sunt estimate din inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM
Cluj
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Figura 7. Ponderea principalelor surse de emisii de PM10, la nivelul Municipiului Cluj - Napoca

Contribuțiile la emisia totală de PM10 din municipiul Cluj-Napoca sunt distribuite astfel: activităţi industriale
– 12%, construcții și demolări - 11%, trafic rutier - 16%, încălzirea rezidenţială şi prepararea hranei - 15%,
încălzirea în sectorul instituţional - comercial - 17% și asfaltare drumuri – 18%.
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3.2.3 Inventarul de emisii pentru alte activităţi
Sunt prezente şi alte surse de emisii urbane, alte activități, acestea având un impact semnificativ asupra
calității aerului la nivel local, printre acestea se numără: transportul feroviar de călători, cultivarea plantelor,
depozitarea deşeurilor municipale solide.
Se menționează că în plus acestor activități există anumite categorii de surse de emisii ce nu au putut fi
incluse în inventar, în principal, datorită indisponibilității datelor de bază pentru descrierea și cuantificarea
activităților emițătoare a caracteristicilor fizice şi a amplasării surselor de emisie.
O activitate importantă este reprezentată de şantierele de construcții şi de terenurile fără utilitate,
neacoperite care sunt supuse eroziunii eoliene.
În cele din urmă, acestea pot constitui surse majore de particule care pot genera niveluri importante de
poluare la nivel local şi pe termen scurt, iar în funcție de durata şi gradul lor de răspândire pot genera niveluri
importante de poluare şi pe suprafețe extinse, pe termen lung.
3.2.4

Poluarea importată din alte regiuni
Din analiza datelor privind direcția vântului se poate observa că importul de poluanți se realizează cu
predilecție din direcția Est spre Vest.

Figura 8. Harta privind direcția și viteza vântului (zona aglomerării Cluj-Napoca)
Sursa: captură interogare a direcției predominantă a vântului

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

49 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Figura 9. Harta privind poluarea importată din alte regiuni (PM10)
Sursa: captură interogare a dispersiei PM10

Figura 10. Figura 11. Harta privind poluarea importată din alte regiuni (NO2)
Sursa: captură modelare a dispersiei NO2
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3.2.5 Concluzii privind emisiile de poluanţi generate de activităţile din arealul municipiului Cluj-Napoca
Datorită unor particularităţi legate de:
- modelul urban al aglomerării (metropolă urbană dezvoltată pe matricea unei aşezări medievale, cu străzi
înguste),
- caracterului microclimatic,
- al ritmului dezvoltării industriale din ultimele decenii,
- al creşterii accelerate al parcului auto, etc
municipiul Cluj-Napoca a cunoscut o ușoară înrăutăţire a condiţiilor de mediu, în mod particular a celor
legate de factorul de mediu aer, fapt ce a reprezentat temeiul acordării unei atenţii particulare în direcţia identificăii
unor soluţii corective.
Pornind de la modelele de dispersie la nivelul cărora s-au aplicat măsurile din cadrul scenariilor propuse,
se prefigurează o scădere a noxelor sub valorile limită, păstrându-se însă rezerve legate de dinamica meteoclimatică ce dă particularitate zonei studiate – Municipiul Cluj-Napoca.
Seturile de măsuri nu pot fi implementate instantaneu, drept pentru care efectele de aşteptat se vor întinde
pe o plajă de timp ce depinde direct de ritmul de adoptare al acestora.
Cu toate acestea, coroborarea unor eforturi, dublate de investiţii consistente de mediu, inclusiv în direcţia
extinderii reţelelor de monitorizare a aerului, vor conduce spre identificarea celor mai potrivite soluţii locale de
gestiune, astfel încât problematica de mediu să poată fi rezolvată în mod eficient.
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4. EVALUAREA POLUĂRII
4.1 Evaluarea calităţii aerului prin măsurători în puncte fixe
Monitorizarea calității aerului înconjurător la nivelul aglomerării Cluj - Napoca se realizează prin
intermediul a 4 stații fixe automate de monitorizare instalate la începutul anului 2010 sub forma unei rețele
regionale proprii, racordată după anul 2010 la Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.
Cele 4 stații automate de monitorizare a calității aerului din municipiul Cluj - Napoca sunt amplasate în
zona centrală și zona periferică a orașului, urmărind determinarea calității aerului atât la scara localității cât și
local, în areale caracterizate preponderent de emisii din trafic sau activități industriale.
În vederea efectuării determinărilor în conformitate cu prevederile legislative și pentru asigurarea
uniformității măsurătorilor, stațiile de monitorizare respectă criteriile reglementate de amplasare la microscară și
sunt echipate cu aparatură automată care utilizează tehnicile de măsuare și prelevare recomandate şi asigură
îndeplinirea obiectivelor de calitate a datelor.
În continuare sunt prezentate date cu privire la caracteristicile arealelor de amplasare a stațiilor și poziționarea lor
pe hartă.
o staţie de monitorizare trafic (CJ-1) amplasată în mun. Cluj - Napoca - str. Aurel Vlaicu, lângă
stația de distribuție produse petroliere OMW, pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO),oxizi de azot (NO,
NOx,NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, toluen, etilbenzen, oxilen, m-xilen, pxilen, pulberi în
suspensie (PM10), gravimetric și pulberi în suspensie (PM10) automat.
Coordonate geografice: 46046'41,64"N 23036'56,24"E altitudine: 335 m

Figura 11. Stație de monitorizare trafic CJ-1 .

o staţie de monitorizare a influenţei zonei urbane (CJ-2) amplasată în mun. Cluj - Napoca - str.
Constanța, nr.6, pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO),oxizi de azot (NO, NOx,NO2), benzen, toluen,
etilbenzen, oxilen, m-xilen, pxilen, pulberi în suspensie (PM2,5), gravimetric și parametrii meteo.
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Coordonate geografice: 46046'29,96"N 23035'48,43"E altitudine: 339 m

Figura 12. Stație de monitorizare a influenței urbane CJ-2 .

o staţie de monitorizare a influenţei zonei suburbane (CJ-3) amplasată în mun. Cluj - Napoca –
Bdul 1 Decembrie 1918, pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO),oxizi de azot (NO, NOx,NO2), monoxid de
carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10), gravimetric.
Coordonate geografice: 46045'55,36"N 23033'00,97"E altitudine: 348 m.

Figura 13. Stația de monitorizare a influenței suburbane CJ-3 .
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o staţie de monitorizare a influenţei zonei industriale (CJ-4) amplasată în mun. Cluj - Napoca – str.
Dâmboviței, pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO),oxizi de azot (NO, NOx,NO2), ozon (O3), pulberi în
suspensie (PM10), automat și parametrii meteo.
Coordonate geografice: altitudine: 46046'55,62"N 23037'50,15"E altitudine: 328 m.

Figura 14. Stația de monitorizare a influenței zonei industriale CJ-4 .

Figura 15. Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din mun. Cluj – Napoca.
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Măsurările efectuate, în perioada 2010 – 2017, de către Rețeaua automată de monitorizare a calității
aerului a municipiului Cluj - Napoca, au înregistrat valorile concentrațiilor prezentate în tabelele următoare, unde
valorile trecute cu culoare roşie reprezintă depăşiri ale valorilor limită iar cele subliniate sunt rezultatul modelărilor:
Tabel 14. Concentrații medii anuale și maxime orare pentru dioxidul de azot (NO2).
Stații de monitorizare calitate aer

CJ 1 – Aurel Vlaicu

CJ 2 - Constanța

CJ 3 – Bdul 1 Decembrie 1918

CJ 4 - Dâmboviței

Parametrul
Media anuală
µg/m3
Concentrația
maximă orară,
µg/m3
Media anuală
µg/m3
Concentrația
maximă orară,
µg/m3
Media anuală
µg/m3
Concentrația
maximă orară,
µg/m3
Media anuală
µg/m3
Concentrația
maximă orară,
µg/m3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

-

-

50.1

-

-

51.74

144.4
4

54.24

146.06

-

455.2

-

160.29

161.48

-

18.96

33.06

-

40.405

-

-

37.81

216.7

157.7
8

172.61

163.69

362.85

-

128.50

133.91

27.89

-

-

-

39.5

-

-

39.13

168.5
9

48.99

154.13

-

200

-

144.54

165.39

-

16.53

35.55

-

42.1

-

20.58

38.14

99.58

124.8
8

155.06

127.79

250

32.61

157.29

249.63

Valoarea limită a concentrației medii anuale pentru NO2 este de 40 µg/m3
Sursa: www.calitateaer.ro prin APM CJ

unde valorile subliniate sunt valori estimate.

Tabel 15. Numărul anual de depășiri ale valorii limită a concentrațiilor orare pentru dioxidul de azot (NO2).
Stații de monitorizare calitate aer
CJ 1 – Aurel Vlaicu

CJ 2 - Constanța

CJ 3 – Bdul 1 Decembrie 1918

CJ 4 - Dâmboviței

Parametrul
Numărul de
depășiri ale valorii
limită orare, 200
µg/m3
Numărul de
depășiri ale valorii
limită orare, 200
µg/m3
Numărul de
depășiri ale valorii
limită orare, 200
µg/m3
Numărul de
depășiri ale valorii
limită orare, 200
µg/m3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

-

2

-

0

0

1

0

0

0

1

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

unde valorile subliniate sunt valori estimate.

Număr permis de depășiri ale valorii limită orare = 18/an
Sursa: www.calitateaer.ro prin APM CJ
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Tabel 16. Concentrații medii anuale pentru pulberi în suspensie, PM10
Stații de monitorizare calitate aer
CJ 1 – Aurel Vlaicu
CJ 2 - Constanța
CJ 3 – Bdul 1 Decembrie 1918
CJ 4 - Dâmboviței

Parametrul
Media anuală
µg/m3
Media anuală
µg/m3
Media anuală
µg/m3
Media anuală
µg/m3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33.21

-

-

-

-

28.53

26.61

24.83

-

-

-

-

-

-

24.4

-

-

-

29.22

27.47

-

27.40

25.24

26.21

25.12

21.57

18.54

20.74

20.68

20.70

16.47

14.86

Valoarea limită a concentrației medii anuale pentru PM10 este de 40 µg/m3
Sursa: www.calitateaer.ro prin APM CJ
unde valoarea subliniată este rezultatul modelări.

Tabel 17. Număr anual de depășiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/m3 pentru, PM10
Stații de monitorizare calitate aer
CJ 1 – Aurel Vlaicu

CJ 2 - Constanța

CJ 3 – Bdul 1 Decembrie 1918

CJ 4 - Dâmboviței

Parametrul
Număr de depășiri
ale valorii limită
zilnice, 50
µg/m3
Număr de depășiri
ale valorii limită
zilnice, 50
µg/m3
Număr de depășiri
ale valorii limită
zilnice, 50
µg/m3
Număr de depășiri
ale valorii limită
zilnice, 50
µg/m3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33

4

2

-

3

5

6

6

-

-

-

-

0

0

2

3

26

-

2

6

6

6

5

9

12

2

1

6

4

3

3

1

Număr permis de depășiri ale valorii limită zilnice = 35/an
Sursa: www.calitateaer.ro prin APM CJ
unde valorile subliniate sunt valori estimate.

În perioada 2012-2016, se pune în evidenţă o stare oarecum stabilă a nivelului concentraţiei medii a NO 2
în aeriul ambiental din Municipiul Cluj - Napoca. Incepâd cu anul 2015, apare o creştere a valorilor maxime orare
înregistrate, iar din anul 2017 o creştere a concentraţiei medii anuale. Valorile ridicate şi depăşirile limită au fost
înregistrate în zonele de trafic intens, fiind marcată astfel intensificarea nivelelor de trafic.
În toate cazurile în care nu au existat date de monitorizare, pentru caracterizarea calității aerului au fost
utilizate evaluări prin modelarea dispersiei, folosind inventarele de emisii pentru perioada 2012 – 2016.
Metodele de referință pentru evaluarea concentrațiilor:
 NO2/NOx – chemoluminiscenţă conform standardului 14211 «Aer înconjurător. Metodă
standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de azot şi monoxid de azot prin
chemiluminescenţă».
 PM10 – gravimetrie conform SR EN 12341 «Aer înconjurător. Metodă standardizată de măsurare
gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie»
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4.2 Evaluarea poluării prin modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă
În elaborarea Planului integrat de calitate a aerului în Aglomerarea Cluj , metoda utilizată pentru analiza calității
aerului, cu scopul determinării nivelurilor de poluare existente pe teritoriul municipiului înaintea implementării
planului, a fost reprezentată de modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă. Această metodă are
două mari avantaje:
1.

posibilitatea de evaluare a contribuției individuale a fiecărei categorii principale de surse de emisii la
nivelurile de poluare, prin analiza în scenarii de modelare separate a efectelor asupra calității aerului a
fiecărei categorii de surse;

2. posibilitatea de evaluare integrată la nivelul întregului municipiu, prin utilizarea de grile de calcul care
acoperă întregul teritoriu al municipiului.
În capitolul următor este prezentată descrierea tehnică a modelului de dispersie, au fost încărcate date de la
stația meteo din municipiu, topografia și datele de emisie asociate activităţilor industriale considerate a se
desfăşura simultan.
4.2.1

Descrierea modelului de dispersie utilizat – GRAL GUI V 16.8, 17.1 – Graz Lagrangian Model

Modelarea dispersiei poluanților pentru municipiul Cluj - Napoca, s-a realizat cu ajutorul softului GRAL
GUI V 16.8, 17.1 – Graz Lagrangian Model, dezvoltat de către Graz University of Technology, Institute for Internal
Combustion Engines and Thermodynamics, Inffeldgasse 21A, 8010 Graz, Austria. S-a făcut această alegere
datorită faptului că este un soft complex, usor de utilizat, cu costuri reduse, acesta putând simula dispersia
poluanților într-o gamă largă de situații (dispersia în teren complex care ia în calcul efectul clădirilor, acesta este
complet integrat în codul GRAL și este lansat automat ori de câte ori clădirile sunt adăugate, nu există o limită a
numărului de surse separate de emisii care pot fi incluse într-o simulare GRAL, scara de aplicare variază de la
străzi la aglomerări urbane aflate la zeci de kilometrii, la toate scările pe lângă efectul clădiriilor se ia în calcul
și/sau
topografia,
are
integrată
interfață
GIS,
permite
importul
de
shp-uri
etc.
https://lampx.tugraz.at/~gral/index.php ).
În cadrul softului au fost încărcate datele de la stația meteo din municipiu, topografia și datele de emisie
asociate activităţilor industriale considerate a se desfăşura simultan (impact cumulat) la nivelul municipiului,
activităților legate de transport, agricultură și utilizarea energiei din cadrul Inventarul Local de Emisii – ILE și
COPERT pus la dispoziție de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, din care s-a utilizat datele aferente anului
2014.
Modelulul de calcul lagrangiene de tip particulă are în perspectivă un element finit sau așa numita ‖parcelă de aer‖.
De-a lungul timpului, atât poziția și proprietățile acesteia sunt calculate pe baza datelor medii de câmp de vânt.
Traiectoria acestei ‖parcele de aer‖ este calculată în baza unei ecuații avansate cu două componente:
vânturi medii și turbulențe aleatori.
În general, în timp ce particula este eliberată la momentul t la rat prescrisă, noua poziție este determinată
la momentul (t+At) prin ecuația:
ΔX / Δt = A [X(t)]
unde: t – timpul
X – vectorul poziție
A – viteza vântului
Pentru poziția initial X0, în timp t0 a parcelei, traiectoria este calculate prin ecuația:
X0 (t=t0) = X0(X,t)
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Astfel traiectoria ‖parcelei de aer‖ poate fi definită fiie înainte sau înapoi în timp. Aceste coordonate inițiale
sunt numite coordonate Lagrangian, care pot fi calculate prin următoarele ecuații:
x(t+Δt)=x(t) + [u(t)+ur(t)]Δt
y(t+Δt)=y(t) + [v(t)+vr(t)]Δt
z(t+Δt)=z(t) + [w(t)+wr(t)]Δt
Aceste ecuații sunt îmbogățite cu noi variabile: ur, vr, wr fiind componentele de viteză la scara gridului.
Viteza componentelor la scara gridului sunt determinate astfel:
ur(t) = ur (t- Δt) Ru (Δt ) + us(t-Δt)
vr(t) = vr (t- Δt) Rv (Δt ) + vs(t-Δt)
wr(t) = wr (t- Δt) Rw (Δt ) + ws(t-Δt)
unde: variabilele Ru(Δt) = e -(Δt )/Tu
Rv(Δt) = e -(Δt )/Tv
Rw(Δt) = e -(Δt )/Tw
Aceste formule utilizează variabilele Tu, Tv, Tw care sunt definite ca intervale de timp Lagrengian pentru
componentele de viteză. O dată ce sunt determinate scara de timp Lagrengian, funcțiile autocorelării și intervalul
de fluctuații ale vitezei ca abateri standard de tip Gaussian, o fluctuație a vitezei aleatoare este generată și utilizată
pentru a calcula viteza noi particule și prin urmare se stabilește poziția noi particule.
În ceea ce privește verificarea simulărilor rulate în program s-a utilizat Sherpa și RIAT +.
Pentru o integrare și o mai ușoară vizualizare, modelările au fost transpuse și integrate în GIS, proiecție
Stereo`70.
4.2.2

Rezultatele modelării dispersiei

Efectele modelării dispersiei reprezentate de concentrațiile totale în aerul înconjurător datorate contribuțiilor tuturor
surselor de emisie considerate, precum şi fondului regional de poluare, sunt prezentate în hărțile de mai jos care
conțin distribuțiile spațiale ale valorilor concentrațiilor medii anuale pentru principalii poluanți.
Concentraţiile medii anuale de NO2
Pentru anul 2014 Valoarea limită (VL=40 µg/m3) a concentrației medii anuale pentru protecția sănătății
populației este depăşită în municipiul Cluj - Napoca, în special în zona centrală și de-a lungul marilor artere de
circulație. Cele mai mari valori ale concentrațiilor din această zonă se datorează aportului emisiilor din trafic rutier
şi surse de încălzire rezidențială.
În zonele exterioare care nu sunt străbătute de artere intens circulate valorile concentrațiilor medii anuale
sunt cuprinse între 26-32 µg/m3.
În zonele periurbane valorile concentrațiilor medii anuale se poziționează în intervalul 15 -20 µg/m3.
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Figura 16. Concentrațiile maxime orare pentru NO2,
sursa http://www.mmediu.ro/categorie/calitatea-aerului/56

Figura 17. Concentrația medie anuală pentru NO2
sursa http://www.mmediu.ro/categorie/calitatea-aerului/56
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Modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă s-a realizat pentru toată suprafaţă administrativă a municipiului Cluj Napoca.
O responsabilitate particulară în poluarea cu NO2 la nivelul Municipiului Cluj - Napoca o poartă traficul auto.
Această situaţie este datorată:
- configuraţiei arterelor de circulaţie
- modelului urban de aglomerare cu obiectivele municipal-edilitare şi principalele instituţii, respectiv
obiective de referinţă amplasate central;
- amplasarea geografică şi particularităţile microclimatice
- deficienţele de infrastructură (starea drumurilor, reţeaua de semaforizare, numărul redus de locuri
de parcare
- starea parcului auto
- sistemele de transport în comun,
- nivelul de conştientizare a problematicii de către populaţie,educaţia civică etc.
toate concurând la creşterea timpilor de parcurs în trafic şi implicit la nivelul consumului urban de combustibil.
Se impune aşadar canalizarea unor eforturi menite a creşte calitatea aerului în Municipiul Cluj - Napoca
vizând îmbunătăţirea atributelor asociate transportului auto.
Concentraţiile medii anuale de PM10
Pentru anul 2016 Valoarea limită (VL=40 µg/m3) a concentrației medii anuale pentru protecția sănătății
populației nu este depăşită dar valori crescute ale concentrațiilor de PM10 (25 – 26.61 µg/m3) au fost obținute pe
arii extinse ce acoperă zona central, central – estică, central - sudică, zonele adiacente acesteia și de-a lungul
arterelor mari de circulație.
În zonele rezidențiale exterioare și care nu sunt străbătute de artere intens circulate valorile concentrațiilor
medii anuale sunt cuprinse între 20-25 µg/m3. În zonele limitrofe aglomeraări valorile concentrațiilor medii anuale
sunt situate în intervalul 10 - 15 µg/m3.

Figura 18. Modelarea dispersiei PM10 – an referință 2016
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4.2.3

Evaluarea nivelurilor de fond regional

Nivelul de fond regional total - reprezintă concentraţiile poluanţilor la o scară spaţială de peste 50 km
şi, pentru o anumită zonă de depăşiri ale valorilor limită, cuprinde contribuţii atât din afara zonei, cât şi de la
surse de emisie din interiorul acesteia.
Datele aferente nivelului de fond regional total au fost puse la dispoziție de către CECA din cadrul
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prin Agenția pentru Protecția Mediului Cluj .
Nivel fond regional total:
Tabel 18. Fond regional total pentru aglomerarea Cluj - Napoca
Poluant Timp de mediere
Concentrații de fond
NOx
1 an
11.349
NO2
1 an
9.405
PM10
1 an
18.448

Unitate de măsură
µg/m3
µg/m3
µg/m3
sursa: CECA prin APM CJ

Nivelul de fond regional natural
Oxizii de azot sunt emişi în cantităţi mari de procesele biologice. Bacteriile nitrificatoare constituie
principala sursă naturală de producere a monoxidului de azot. Se apreciază că sursele naturale emit de circa 10
ori mai mult NO decât sursele tehnologice, însă datorită faptului că primele sunt repartizate relativ uniform pe
suprafaţa terestră înregistrează o poluare mai redusă în comparaţie cu sursele antropice care sunt concentrate în
centrele urbane sau pe arterele cu o intensă circulaţie auto. Principalele procese naturale de formare a oxizilor de
azot sunt în timpul descărcărilor electrice, erupţiilor vulcanice, incendiilor de păduri, etc.
Particulele în suspensie în mod natural rezultă în urma proceselor de eroziune a rocilor, furtuni de nisip,
erupții vulcanice, incendii spontane de pădure sau pajiști, împrăștierea de aerosoli marini, dispersia polenului.
La nivelul țării nu există o bază de date care să cuprindă toate aceste fenomene naturale responsabile de
emisiile de poluanți și a cantității de poluant emisă, astfel o modelare a nivelului de fond total, natural este
imposibil de realizat.
Nivelul de fond regional transfrontalier
Au fost analizate datele de monitorizare înregistrate de către cele mai apropiate stații reprezentative de tip
EMEP de pe teritoriul României cât și datele stațiilor de tip EMEP din Ungaria, Cehia și Austria la nivelul anului
2013.
Nivelul de fond regional transfrontalier – date obținute prin modelare
Tabel 19. Fond regional transfrontalier
Poluant Timp de mediere
NOx
1 an
NO2
1 an
PM10
1 an

Concentrații de fond
10.41
8.67
14.17

Unitate de măsură
µg/m3
µg/m3
µg/m3
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Nivelul de fond regional în interiorul statului membru – date obținute prin modelare
Tabel 20. Fond regional în interiorul statului membru

4.2.4

Poluant

Timp de mediere

NOx
NO2
PM10

An
An
An

Nivel de fond regional:
național
1,36
0,96
4,5

Unitate de măsură
µg/m3
µg/m3
µg/m3

Repartizarea contribuţiilor la nivelurile de poluare între categoriile principale de surse de emisii

Pe lângă valorile totale ale concentrațiilor de poluanți în grila de calcul asociată arealului municipiului Cluj Napoca, modelarea dispersiei a furnizat şi valorile concentrațiilor datorate contribuțiilor individuale ale fiecărei
categorii importante de surse de emisii.
În cadrul modelărilor matematice a dispersiei poluanților pe lângă datele de trafic și cele din cadrul ILE s-a utilizat
și o analiză a evoluției în timp a principalelor activități responsabile de emisii de poluanți, grupate pe surse.
4.2.4.1

Evoluția în timp a principalelor activități responsabile de emisii de poluanți
Surse staționare

Tabel 21. Evoluția numărului de firme pe tipuri de activități la nivelul municipiului Cluj - Napoca, în perioada 2010 –
2014
Ani
CAEN Rev.2 (activități ale economiei naționale secțiuni)

2010

2011

2012

2013

2014

UM: Număr
Număr

Număr

Număr

Număr

Număr

Total

16688

15410

16300

17115

18185

A Agricultură, silvicultură și pescuit

116

106

135

138

156

B Industria extractivă

28

26

23

21

32

C Industria prelucratoare

1491

1393

1338

1479

1550

D Producția si furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

53

45

95

56

65

E Distributia apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare

46

42

94

51

50

F Construcții

1973

1699

1715

1714

1777

G Comerț cu ridicată si cu amanuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor

4742

4302

4481

4637

4775

H Transport și depozitare

1047

1134

1318

1500

1680

I Hoteluri și restaurante

770

727

784

857

890
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Ani
CAEN Rev.2 (activități ale economiei naționale secțiuni)

2010

2011

2012

2013

2014

UM: Număr
Număr

Număr

Număr

Număr

Număr

J Informații și comunicații

1056

1032

1092

1165

1337

K Intermedieri financiare și asigurări

259

228

244

259

247

L Tranzacții imobiliare

618

583

611

637

665

M Activități profesionale, științifice și tehnice

2764

2460

2574

2674

2863

N Activități de servicii administrative și activități de
servicii suport

678

631

708

765

803

P Învățământ

89

103

122

134

159

Q Sanătate și asistență sociala

295

295

323

335

362

R Activități de spectacole, culturale și recreative

212

201

217

217

259

S Alte activități de servicii

451

403

426

476

515

sursa: http://statistici.insse.ro/
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Figura 19. Evoluția numărului de firme pe tipuri de activități la nivelul județului Cluj, în perioada 2010 – 2014
sursa: http://statistici.insse.ro/

Se constată un trend ascendent a activității economice la nivelul municipiului Cluj – Napoca, cu o creștere
de aprox. 9% din anul 2010 până în anul 2014. Această creștere are ca și consecință și o creștere a nivelului de
emisii.
Surse mobile
Conform datelor din cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculări, vehiculele rutiere înmatriculate în
circulație la sfârșitul anilor 2010 - 2017 este:

Tabel 22. Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la nivel de județ 2010 – 2017
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Ani
Categorii de vehicule
rutiere
Autobuze și microbuze
Autoturisme
Mopede și motociclete
(inclusiv mototricicluri și
cvadricicluri)
Motociclete
Autovehicule de marfă
Vehicule rutiere pentru
scopuri speciale
Tractoare
Remorci și semiremorci

2010

2011

2014

2017

Număr

2012
2013
UM: Număr
Număr
Număr

Număr

Număr

Număr

768
99540

752
99933

774
103566

819
108173

831
112746

1014
131344

1726

1885

2098

2301

2548

3213

625
10554

621
11287

620
12286

601
13416

597
14548

603
19171

1733

1644

1649

1677

1693

1745

859
4441

820
4678

781
4954

630
5271

617
5647

554
6618
sursa: RAR Cluj

Figura 20. Evoluția numărului de vehicule rutiere înmatriculate în intervalului 2010 – 2014, 2017
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Figura 21. Evoluția numărului de vehicule rutiere în funcție de norma de poluare înmatriculate în intervalului
2010 – 2014, 2017

Din analiza datelor se observă o creștere constatntă, în intervalul 2010-2017 a numărului de autovehicule
rutiere înmatriculate, trend ce se menține până în prezent. Un număr foarte mare îl constituie autoturismele care în
general sunt cu motorizări (EURO II, III, IV), acestea generând emisii în creștere de la un an la altul în special de
NO2 și NOx, PM10.
Surse de suprafață
În acest sector sunt incluse instalaţiile de ardere de mică putere destinate, în principal, încălzirii spaţiilor şi
preparării apei calde menajere pentru sectoarele rezidenţial şi nerezidenţial, care sunt prezentate în secţiunile
următoare.
Sectorul rezidenţial, care include instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mică de 50MWt, utilizate
pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde menajere precum şi pentru prepararea hranei este influenţat în
mod direct de fondul de locuinţe la nivelul județului şi modul de încălzire al acestora (termoficare, diferite tipuri de
combustibili convenţionali fosili, alte surse de energie).
Sectorul ne-rezidenţial, care include instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mică de 50 MWt utilizate
pentru încălzirea birourilor, şcolilor, spitalelor precum şi instalaţiile de ardere de mică putere utilizate pe scară
largă în domeniile instituţional, comercial, este influenţat în mod direct de numărul unităţilor şi de consumul de
combustibil aferent acestora.

Tabel 23. Autorizații de construire emise la nivelul municipiului Cluj - Napoca, 2010 – 2017
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Perioade
Anul
2010

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2012

Numar

Metri
patrati
suprafata
utila

Anul
2013

Anul
2013

Numar

Metri
patrati
suprafata
utila

Numar

Metri
patrati
suprafa
ta utila

Numar

Metri
patrati
suprafa
ta utila

Numar

Categorii de
constructii

Anul
2014

Anul
2014

Anul
2015

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2016

Anul 2017

Anul
2017

Metri
patrati
suprafa
ta utila

Numar

Metri
patrati
suprafata
utila

Numar

Metri
patrati
suprafata
utila

Numar

Metri
patrati
supraf
ata
utila

UM: Numar, mp suprafata utila

Cladiri rezidentiale
(exclusiv cele pentru
colectivitati)
505

156467

460

172558

460

184928

642

258762

564

246639

720

458935

1420

909911

516

227811

Cladiri rezidentiale
pentru colectivitati

:

:

:

:

:

:

50

61288

49

100265

19

32381

:

:

1

1702

Cladiri
administrative

2

518

1

149

:

:

3

696

:

:

1

1312

9

46718

7

29128

Hoteluri si cladiri
similare

1

166

1

1241

:

:

1

1544

1

297

1

7591

1

1095

3

3137

4

3509

12

20194

1

11

3

5421

5

450

:

:

11

53018

5

2218

73

118927

69

163757

68

70455

49

182574

70

77893

42

59404

64

128313

63

75193

Cladiri pentru
comert cu ridicata si
cu amanuntul
Alte cladiri

sursa: http://statistici.insse.ro/

Figura 22. Evoluția numărului de autorizații de construcții eliberate în municipiului Cluj - Napoca, 2010 – 2017 sursa:
http://statistici.insse.ro/

Din anul 2013 se constată un trend crescător a numărului de autorizații eliberate în municipiul Cluj Napoca cu un declin înregistrat în 2017. În ultimii 3 ani predomină autorizațiile de construcție emise pentru clădirile
rezidențiale, astfel cantitățile mai mari de emisii de poluanți fiind atribuite acestui segment.

Tabel 24. Energia termică distribuită în municipiului Cluj - Napoca
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Ani
Judete

Localitati

Cluj

54975 MUNICIPIUL CLUJNAPOCA

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

UM: Gcal
Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

Gigacalorii

446973

293184

259073

223336

300325

317745

209218

299622

sursa: http://statistici.insse.ro/

Figura 23. Evoluția energiei termice distribuite în municipiului Cluj - Napoca, 2010 – 2017
sursa: http://statistici.insse.ro/

Urmărind datele, se poate observa o scădere semnificativă a distribuției energiei termice în anul 2017 față
de anul 2010. Renunțarea la distribuțiea energiei termice în sistem centralizat ce se poate ușor urmări și controla
prin măsurile impuse în autorizațiile integrate de mediu a dus la apelarea la sisteme individuale ( gaz, lemn)
conducând la creșterea emisiilor de poluanți asociate acestui segment ce nu este ușor de urmărit și controlat.
Tabel 25. Suprafața de teren agricol
Ani
Modul de folosinta pentru suprafata
agricola

Localitati

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Hectare

Hectare

UM: Ha
Hectare

Hectare

Hectare

Agricola

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

9848

9840

9837

9836

9837

Arabila

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

4894

4886

4884

4883

4884

Pasuni

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2679

2679

2679

2679

2679

Finete

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

958

958

958

958

958

Livezi si pepiniere pomicole

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1317

1317

1316

1316

1316

Terenuri neagricole total

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

8104

8112

8115

8116

8116
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Ani
Modul de folosinta pentru suprafata
agricola

Localitati

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Hectare

Hectare

UM: Ha
Hectare

Hectare

Hectare

Paduri si alta vegetatie forestiera

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2826

2826

2826

2826

2826

Ocupata cu ape, balti

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

525

525

525

525

525

Ocupata cu constructii

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2993

3001

3004

3005

3005

Cai de comunicatii si cai ferate

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

168

168

168

168

168

Terenuri degradate si neproductive

54975 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1592

1592

1592

1592

1592

sursa: http://statistici.insse.ro/

Figura 24. Evoluția suprafeței de teren agricol în municipiul Cluj - Napoca, 2010 – 2014
sursa: http://statistici.insse.ro/

Se poate observa o scădere a totalului de suprafețe agricole la nivelul municipiului Cluj - Napoca în anul 2014.
Îngrășămintele utilizate în agricultura din România se împart în funcție de compoziția acestora în chimice
și naturale.
Cele mai utilizate îngrășăminte chimice la nivelul teritoriului național se pot împărți în cinci grupe mari,
astfel:
îngrășăminte cu azot
îngrășăminte cu fosfor
îngrășăminte cu potasiu
îngrășăminte complexe
îngrășăminte cu microelemente
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În municipiul Cluj - Napoca în anul 2017 au fost utilizate îngrășăminte chimice pe o suprafață de 4884ha.
Astfel situația utilizării îngrășămintelor chimice și naturale în intervalul de timp 2010 – 2017 la nivelul județului se
prezintă după cum urmează:
Tabel 26. Utilizarea îngrășămintelor chimice și naturale în municipiul Cluj
Ani
Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Hectare

Hectare

Hectare

Hectare

4883

4884

4894

4886

4884

4884

4883

4884

4894

4886

4884

1614

1622

1622

1848

1848

1848

1848

1656

1614

1622

1622

1848

1848

1848

1848

852

830

836

836

952

952

952

952

Forme de
proprietate

Categorii de
ingrasaminte

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Hectare

Hectare

Hectare

Hectare

Total

Chimice

Cluj

4894

4886

4884

-

Azotoase

Cluj

4894

4886

-

Fosfatice

Cluj

1656

-

Potasice

Cluj

-

Naturale

Cluj

Anul
2014

UM: Ha

sursa: estimare pe baza datelor de la http://statistici.insse.ro/

Figura 25. Evoluția utilizarea îngrășămintelor chimice și naturale în municipiului Cluj - Napoca, 2010 – 1017
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4.2.4.2

Repartiția spațială a surselor de emisii

Figura 26. Repartiția spațială a surselor de emisii pe coduri NFR (1.A.4.a.i, 1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.f, 1.A.2.g.viii )
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM Cluj

Figura 27. Repartiția spațială a surselor de emisii pe coduri NFR ( 2.A.6, 2.C.3, 2.C.1, 2.C.7.c)
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM Cluj
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Figura 28. Repartiția spațială a surselor de emisii pe coduri NFR ( 2.D.3.b, 2.D.3.d, 2.D.3.e)
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM Cluj

Figura 29. Repartiția spațială a surselor de emisii pe coduri NFR ( 2.D.3.h, 2.D.3.i, 2.G)
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM Cluj

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

72 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Figura 30. Repartiția spațială a surselor de emisii pe coduri NFR ( 5.C.1.b.i, 5.C.1.b.iii)
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în inventarul de emisii pus la dispoziţie de ANPM prin intermediul APM Cluj

Termoficare

Figura 31. Repartiția spațială a surselor de emisii – încalzire rezidențială
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate http://www.ratcj.ro/lista_centrale.html.
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Figura 32. Repartiția spațială a surselor de emisii – trafic –
sursa: poziţionate conform informaţiilor furnizate în cadrul Studiului privind calitatea aerului în Municipiul Cluj – Napoca

4.2.4.3 Evaluarea nivelului de fond urban total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și
electrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Nivelul de fond urban total este compus din: fondul regional și creșterea nivelului de fond urban rezultat
din modelare pentru activitățile: trafic, industrie, inclusiv producere de energie termică și electrică, agricultură,
energie – surse rezidențiale și comerciale și instituționale (gaz natural, GPL, lemn), echipamente mobile off road.
Evaluarea nivelului de fond urban - reprezintă concentraţiile datorate emisiilor din interiorul oraşelor sau
aglomerărilor la nivelul anului de referință, care nu constituie emisii locale directe. Este suma componentelor de:
trafic, industrie inclusiv producţia de energie termică şi electrică, agricultură, etc.
Nivelul de fond urban pentru mun. Cluj - Napoca a fost estimat pe baza selectări stației de monitorizare a
fondului urban CJ 2 și a modelării matematice a dispersiei poluanților în atmosferă, cu gruparea surselor de emisii
pe categori de surse. După realizarea acestor pași s-a realizat extragerea rezultatelor în receptorii de fond urban și
cumularea acestora cu concentrațiile de fond regional astfel obținându-se o valoarea concentrației de fond urban.
Tabel 27. Nivelurile concentrațiilor de fond urban
Creștere nivel de fond urban

NO2 (µg/mc)

PM10 (µg/mc)

Nivel fond regional

9.405

18.448

Creștere nivel de fond urban trafic

22.2

3.2

5.9

1.751

2.9

1

Creștere nivel de fond urban agricultura

0

0.001

Creștere nivel de fond urban

31

5.952

Creștere nivel de fond urban
rezidential/instituţional
Creștere nivel de fond urban industrie
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Creștere nivel de fond urban

NO2 (µg/mc)

PM10 (µg/mc)

Nivelul de fond urban total
40.405
24.4
Notă: Nivelurile concentrațiilor de fond urban total și pe categorii de surse sunt valori modelate în stația CJ2.

Pentru o mai bună vizualizare și suprapozabilitate, reprezentarea grafică s-a realizat într-o singură diagramă
pentru toate sursele de emisie.

Figura 33. Evaluarea nivelului de fond urban pentru NO2 și PM10

Aportul echipamentelor mobile off – road este nesemnificativ având în vedere datele din inventarul local
de emisii.
Pentru maritim – nu este caratceristic pentru mun. Cluj - Napoca, nu există cursuri de ape navigabile în
cadrul acestuia, iar cursurile de ape navigabile se află la o distanță apreciabilă de municipiu, astfel nivelul de fond
urban corespunzător acestui sector este 0.
Pentru Transfrontalier – din datele deținute nu s-a putut modela nivelul de fond urban corespunzător.
4.2.4.4 Evaluarea nivelului de fond local, total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și
elctrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Evaluarea nivelului local - pentru o anumită zonă de depăşiri ale valorilor limită, reprezintă contribuţiile
surselor la nivelul anului de referință aflate în imediata vecinătate a zonei de depăşiri.
Cresterea nivelului local este diferenţa între concentraţia totală la locul de depăşire a VL (măsurată sau
modelată) şi nivelul de fond urban. Este suma componentelor de: trafic, industrie inclusiv producţia de energie
termică şi electrică, agricultură, etc.
Creșterile locale pentru mun. Cluj - Napoca au fost estimate pe baza selectări stațiilor de monitorizare a
calității aerului de la nivelul municipiului și a modelării matematice a dispersiei poluanților în atmosferă (CJ1, CJ3,
CJ4), cu gruparea surselor de emisii pe categori de surse.
Pentru o mai bună vizualizare și suprapozabilitate, reprezentarea grafică s-a realizat într-o singură
diagramă pentru toate sursele de emisie.
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Tabel 28. Creștere locală stația CJ1
Creșterea nivelului de fond local

NO2 (µg/mc) (2014)

PM10 (µg/mc) (2016)

Creștere locală trafic

6.75

1.32

Creștere locală rezidențial/instituțional

2.1

0.61

0.845

0.27

0

0.01

9.695

2.21

Creștere locală industrie
Creștere locală agricultura
Creștere locală totală

Figura 34. Evaluarea creșterii locale pentru NO2 și PM10 stația CJ1
Tabel 29. Creșterea nivelului de fond local stația CJ3
Creșterea nivelului de fond local

NO2 (µg/mc) (2014)

PM10 (µg/mc) (2016)

Creștere locală trafic

1.2

0.63

Creștere locală rezidențial/instituțional

0.35

0.2

Creștere locală industrie

0.09

0.01

0

0

1.64

0.84

Creștere locală agricultura
Creștere locală totală
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Figura 35. Evaluarea creșterii locale pentru NO2 și PM10 stația CJ3
Tabel 30. Creșterea locală stația CJ4
Creșterea nivelului de fond local

NO2 (µg/mc) (2014)

PM10 (µg/mc) (2016)

Creștere locală trafic

1.1

0.43

Creștere locală rezidențial/instituțional

0.3

0.1

0.295

0.09

0

0

1.695

0.62

Creștere locală industrie
Creștere locală agricultura
Creștere locală totală
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Figura 36. Evaluarea creșterii locale pentru NO2 și PM10 stația CJ3

4.3 Analiza rezultatelor privind evaluarea poluării în situaţia existentă în municipiul Cluj - Napoca
Analiza rezultatelor privind evaluarea poluării în situația de față ne arată că:
- pentru dioxidul de azot NO2 se înregistrează depășiri a VL la stațiile CJ1, CJ2, CJ4 datorâdu-se
contribuției traficul rutier, astfel încât arată importanța acestei surse de emisii la nivelul întregului teritoriu;
- pentru particule (PM10) nivelul de fond urban total nu depășește valoarea limită anuală (egală cu 40
µg/m3).
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5. MĂSURILE DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI PENTRU
AGLOMERAREA CLUJ-NAPOCA
5.1 Aspecte generale privind măsurile cuprinse în Planul integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea
Cluj-Napoca
În acest capitol sunt prezentate măsurile propuse pentru a fi realizate în vederea reducerii poluării aerului
și încadrării concentrațiilor de poluanți în limitele stabilite de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Măsurile propuse sunt selectate, conform reglementărilor existente, acționând asupra cauzei poluării
pentru a asigura reducerea nivelurilor de poluare, până la atingerea valorilor limită și permit o estimare cantitativă
a efectelor aplicării lor.
Principalele măsuri propuse fac referire la următoarele măsuri:
o Măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din traficul rutier:
 limitarea şi gestionarea mai eficientă a traficului în zona centrală a municipiului;
 salubrizarea eficientă a străzilor;
 promovarea, îmbunătățirea şi extinderea transportului public;
 eliminarea autovehiculelor vechi din circulație;
 continuarea implementării proiectelor majore de infrastructură;
o Măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din încălzire în sectorul rezidențial:
 reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice;
 programe de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;
o Măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din procesul de eroziune eoliană:
 întreținerea şi extinderea spațiilor verzi;
 renaturarea terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene;
Conform celor mai bune practici, pe lângă măsurile privind diminuarea emisiilor de poluanți sunt necesare
acțiuni pentru conștientizarea populației cu privire la necesitatea implementării acestora, precum și o bună
colaborare între factorii responsabili la nivel local şi central.
Pentru respectarea unor principii de bună practică şi a prevederilor "Metodologiei de elaborare a planurilor
de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului",
implementarea măsurilor propuse pentru Planul integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a
fost luată în considerare în două scenarii:
un scenariu "de referință" - acesta reprezintă situația corespunzătoare unui an de proiecție în cazul în
care se implementează măsuri, proiecte şi planuri care afectează emisiile şi calitatea aerului, dar care nu includ şi
măsurile definite pentru planul propriu-zis de calitate a aerului;
un scenariu "de proiecție" - acesta reprezintă situația corespunzătoare unui an de proiecție în cazul în
care se implementează atât măsurile, proiectele şi planurile considerate în scenariul de referință, cât şi măsurile
propuse pentru planul de calitate a aerului propriu-zis.
Anul de începere a aplicarii măsurilor din prezentul plan este anul 2019, iar anul pentru care sunt
elaborate previziunile este anul 2023.
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Pentru fiecare dintre cele două scenarii în parte sunt expuse măsurile propuse, pentru fiecare măsură fiind
furnizate informații cu privire la: calendarul de aplicare, indicator propus pentru monitorizarea aplicării, autoritatea
responsabilă, costurile estimate, sectorul sursă (de emisii) afectat.
Scenariul de proiecție cuprinde toate măsurile luate în considerare, la întreaga valoare a
indicatorului de monitorizare a progreselor (măsura realizată pe deplin). Scenariul de referință conține doar o parte
din măsurile din scenariul de proiecție, iar pentru unele dintre acestea indicatorul de monitorizare are o valoare
mai mică decât în scenariul de proiecție (scenariul de referință consideră realizarea parțială a măsurii respective,
efectuarea pe deplin a acesteia fiind planificată în scenariul de proiecție).
În fiecare caz, valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor reprezintă valoarea planificată a se
efectua pentru măsura respectivă, în scenariul respectiv, până la data de finalizare/data la care măsura este
prevăzută să intre pe deplin în vigoare (presupuse a fi aceeaşi dată - an, nefiind disponibile informații pentru
diferențierea lor).
5.2 Descrierea măsurilor prevăzute pentru reducerea emisiilor din traficul rutier
5.2.1 Îmbunatățirea calității transportului public și promovarea utilizării transportului public
Această măsură se referă la pregătirea și implementarea unui plan de revigorare a rețelei de troleibuze,
autobuze și tramvaie din municipiul Cluj-Napoca, printr-un program de reproiectare a rețelei, de înnoire a parcului
auto și de modernizare a infrastructurii.
5.2.2 Gestionarea traficului
Pentru realizarea acestei măsuri, s-a avut în vedere proiectul privind îmbunătăţirea accesibilităţii dintre
zonele de locuire şi cele de interes productiv, social, cultural şi economic, prin sporirea fluenţei traficului, crearea
de circuite de „undă verde‖ prin sincronizarea semaforizării.
5.2.3 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi), inclusiv în zonele de agrement
În cadrul acestor măsuri s-a luat în considerare extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul
municipiului Cluj – Napoca.
5.3 Descrierea măsurilor prevăzute pentru reducere emisiilor din încalzirea în sectorul rezidențial
5.3.1 Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare
Pentru această măsură se propune ca în noul PUG să fie prevăzut obligativitatea ca în cazul locuințelor
colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvatrat.
5.3.2 Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale
Pentru această măsură se ia în considerare accelerarea programelor de îmbunătăţire a eficienţei
energetice a clădirilor; a blocurilor de locuit și a instituților publice aflate în patrimoniul municipalității.
5.4 Descriere măsurilor prevăzute pentru reducerea emisiilor din procesul de eroziune eolian
5.4.1 Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestiunea celor existente
Pentru optimizarea suprafeţei şi calităţii spaţiilor verzi se prevede inventarierea anuală a suprafeţelor de
spaţii verzi şi revitalizarea acestora. Propunerea unui plafon de creştere anuală a suprafeţei de spaţii verzi, astfel
încât acesta să nu scadă sub 26 mp/locuitor, în funcţie de dinamica populaţiei cu domiciliul în Cluj - Napoca.
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5.5 Descriere măsurilor prevăzute pentru reducere emisiilor de particule datorate fenomenului de
resuspensie
Salubrizarea eficientă a străzilor este o măsură importantă pentru reducerea emisiilor de particule, emisii
datorate fenomenului de resuspensie. În cadrul acestei măsuri se recomandă igenizarea căilor de rulaj prin
măturare, spălare/udare mecanizată, cu o frecvență corespunzătoare care să asigure împiedicarea depunerilor
aluvionare pe marginea acostamentului drumurilor din municipiul Cluj-Napoca. Totodată, se recomandă
salubrizarea la bordură, aspirarea prafului, sedimentelor depuse pe marginea carosabilului.
5.6 Descrierea măsurilor suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului
Pentru îmbunătățirea calității aerului există măsuri suplimentare care evidențiază acțiunile pregătitoare
privind conştientizarea de către populație a nevoii introducerii măsurilor de reducere a poluării, prin:
5.6.1 Realizarea infrastructurii de transport


Realizarea de noi drumuri, străzi, precum și modernizarea celor existente pentru descongestionarea
traficului existent, crearea de alternative pentru a lega puncte importante de interes general
Desfințarea unor treceri de pietoni care blochează traficul auto;
Desfințarea unor treceri pentru pietoni prin mijloace alternative de trecere: pasaje supraterane și subterane
Afișaj electronic al secundelor rămase până la schimbarea culorii semaforului din roșu în verde.
Interzicerea accesului autovehiculelor de mare tonaj prin centrul municipiului și eliberarea mult mai în
detaliu al autorizațiilor de liberă trecere






5.6.2 Suprafeței de spațiu verde


Crearea de spații veri supraterane (ex. spații verzi cu gazon și copaci pe acoperișurile blocurilor sau alte
spații suspendate)
Reamenajarea spațiilor și terenurilor care sunt neîntreținute
Reamenajarea parcurilor Colina, zona Hoia, Făget, alte zone
Igienizarea spațiilor verzi din jurul blocurilor aflate în cartierele rezidențiale de pe raza municipiului ClujNapoca.
Urmărirea respectării procentului de spațiu verde, prevăzut de legislația în vigoare, în cartierele de blocuri
nou construite.






5.6.3 Amenajare urbană



Amenajarea unor zone de interes public existente (Cetățuia, malul Someșului, etc.) și crearea de noi zone
Realizarea de facilități park&ride la periferia municipiului, pe arterele importante de acces în oraș și
conexiunea cu mijloacele de transport public spre zona centrală a municipiului Cluj-Napoca.
Reducerea poluării cu particule în suspensie produse de activitatea șantierelor de construcții.



5.6.4 Conștientizarea populației privind importanța protecției mediului



Implicarea grădinițelor și școlilor în proiecte de informare sau organizarea de concursuri tematice la care
să participe elevii
Interzicerea sau restricționarea circulației mașinilor vechi, la orele de vârf, prin centrul orașului în vederea
încurajării cetățenilor pentru a folosi alte mijloace de deplasare.
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5.6.5 Soluţii de limitare a poluării în situații de urgență
Preluând situaţia unor aglomerări2 ce se află în circumstanţe similare, există soluţii de limitare a poluării
care se pot implementa în situații de urgență (cum ar fii depășiri ale valorilor limită timp de mai multe zile
consecutiv) prin decizia consiliului local, primar:
a) Interzicerea circulaţiei, între orele 00:00 şi 24:00, a tuturor autovehiculelor concepute şi construite în
principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor acestora care au cel mult 8 locuri aşezate în plus
faţă de locul aşezat al conducatorului auto (categoria M1) şi a autovehiculelor concepute şi construite în
principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi N3), încadrate în clasa de poluare Non-Euro.
b) Interzicerea circulaţiei, între orele 08:00 şi 19:00 în zilele lucratoare, de luni până vineri, a tuturor
autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor
acestora care au cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducatorului auto (categoria
M1) şi a autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1,
N2 şi N3), dotate cu motor diesel, încadrate în clasa de poluare Euro1 şi Euro2.
c) Interzicerea circulaţiei, între orele 08:00 şi 19:00 în zilele lucratoare, de luni până vineri, în perioada de
iarnă (01 Octombrie – 31 Martie) a tuturor autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru
transportul persoanelor şi al bagajelor acestora care au cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul
aşezat al conducatorului auto (categoria M1) şi a autovehiculelor concepute şi construite în principal
pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi N3), dotate cu motor diesel încadrate în clasa de
poluare Euro3 şi Euro4.
d) Interzicerea circulaţiei, între orele 00:00 şi 24:00, doar în perioada de iarnă (01 Octombrie – 31 Martie) a
motoretelor şi motociletelor folosite în transportul persoanelor şi a categoriilor L1, L2, L3, L4, L5, L6 şi
L7, încadrate în clasa de poluare Non-Euro.
e) Interzicerea staţionării tuturor autovehiculelor cu motorul pornit.
La care se adaugă următoarele măsuri temporare, în concordanţă cu următoarele situaţii:
o Depăşirea timp de 4 zile consecutive a valorii de 50 µg/m3 a concentraţiei de PM10, măsurată în
staţiile de trafic, pe baza verificărilor efectuate
a) Interzicerea circulaţiei, între orele 08:00 şi 19:00 în toate zilele săptămânii, inclusiv de sărbători, a
autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor
acestora care au cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducatorului auto (categoria
M1), dotate cu motor diesel încadrate în clasa de poluare Euro1, Euro2, Euro3 şi Euro4.
b) Interzicerea circulaţiei, între orele 08:00 şi 17:00 în toate zilele săptămânii, inclusiv de sărbători, a
autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi
N3), dotate cu motor diesel încadrate în clasa de poluare Euro1, Euro2 şi Euro3.
c) Interzicerea circulaţiei, între orele 08:30-14:00 și 16:00-19:00 în zilele lucrătoare și între orele 08:3015:00 și 17:00-19:00 în zilele de sâmbătă și cele festive, a autovehiculelor concepute şi construite în
principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi N3) dotate cu motor diesel încadrate în
clasa de poluare Euro4.
d) Interzicerea utilizării generatoarelor de căldură domestice alimentate cu lemn (în prezența unui sistem de
încalzire alternativ).
Decretul viceprimarului din orașul metropolitan Torino - Modelul ordonanței sindicale standard pentru aplicarea măsurilor de
limitare a emisiilor preconizate începând cu 1 octombrie 2018
2
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e) Interzicerea absolută a folosirii orcărei tipologii de ardere în aer liber (artificii, barbecue, în scop de
divertisment, etc.).
f) Introducerea limitei de 19ºC pentru temperatura medie în instituțiile publice, cu excepția structurilor
sanitare, și în spații comerciale; pentru a garanta această temperatură fără pierderi de energie și emisii
suplimentare poluante este obligatorie închiderea ușilor.
o Depăşirea timp de 10 zile consecutive a valorii de 50 µg/m3 a concentraţiei de PM 10, măsurată în
staţiile de trafic, pe baza verificărilor efectuate
Următoarele măsuri temporare se adaugă măsurilor de la punctul anterior, și respectând aceleași orare
indicate se va extinde limitarea circulației pentru următoarele autovehicule:
a) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor acestora
care au cel mult 8 locuri în plus faţă de locul conducătorului auto (categoria M1) dotate cu motor diesel
încadrate în clasa de poluare Euro5 sau inferioară înmatriculate înainte de 01/01/2013 și dotate cu
motor benzină, încadrate în clasa de poluare Euro1.
b) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi N3)
dotate cu motor diesel, încadrate în clasa de poluare Euro5 sau inferioară, înmatriculate înainte de
01/01/2013 și dotate cu motor benzină, încadrate în clasa de poluare Euro1.
o Depăşirea timp de 20 zile consecutive a valorii de 50 µg/m3 a concentraţiei de PM 10, măsurată în
staţiile de trafic, pe baza verificărilor efectuate
Următoarele măsuri temporare se adaugă măsurilor de la cele două puncte anterioare, se va extinde
limitarea circulației în orarul 07:00-20:00 a:
a) autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor acestora
care au cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducatorului auto (categoria M1),
dotate cu motor diesel, încadrate în clasa de poluare Euro5 sau inferioară și dotate cu motor benzină,
încadrate în clasa de poluare Euro1.
b) autovehiculelor concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor (categoriile N1, N2 şi N3)
dotate cu motor diesel, încadrate în clasa de poluare Euro5 sau inferioară și dotate cu motor benzină
încadrate în clasa de poluare Euro1.
Excepțiile în ceea ce privesc aceste măsuri se vor stabili prin dispoziția primarului, dupa caz.
Pe parcursul derulării Planului, se are în vedere concordanţa şi actualizarea acestuia cu
proiectele/programele inițiate şi implementate la nivel local, cu impact asupra calității aerului.
5.7 Evaluarea efectelor măsurilor asupra îmbunătățirii calității aerului, în cele două scenarii de aplicare
Pe aceleaşi componente pe care a fost evaluată situația existentă a calității aerului, s-a realizat estimarea
efectelor aplicării măsurilor de îmbunătățire a calității aerului, determinându-se, pentru fiecare dintre cele două
scenarii şi pentru fiecare poluant care trebuie realizat planul (NOx, NO2, PM10).
reducerea nivelului de fond urban;
reducerea contribuțiilor locale ale surselor de emisie la nivelurile de poluare, în fiecare receptor (punctele
stațiilor: CJ1, CJ2, CJ3, CJ4.
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Metodologia folosită prin care s-a realizat acest lucru este caracterizată, pe scurt, cu ajutorul următorelor
componente:
 estimarea unei eficiențe locale (acolo unde este posibil) a fiecărei măsuri, în termeni de reducere
potențială procentuală, locală, a emisiilor şi a contribuțiilor locale ale surselor la nivelurile de poluare, în
vecinătatea receptorilor; această eficiență se aplică la nivel de subcategorie de surse de emisie, eficiența
efectivă poate depinde şi de ordinea aplicării măsurilor;
 ținând cont de configurația locală a surselor de emisie estimarea unui grad de aplicare local al fiecărei
măsuri;
 estimarea efectelor măsurilor, privind:
o reducerea anuală a emisiilor: în funcție de eficiența locală a măsurii, valoarea indicatorului de
monitorizare şi emisiile totale anuale ale subcategoriei de surse în situația existentă;
o reducerea nivelului de fond urban: în funcție de nivelul de fond urban în situația existentă şi reducerea
totală a emisiilor;
o reducerea contribuțiilor locale ale surselor de emisie la nivelurile de poluare (în fiecare receptor): în
funcție de gradul de aplicare local al măsurii, eficiența locală a măsurii şi valorile contribuțiilor
(creşterilor) locale în situația existentă;
o reducerea numărului de depăşiri anuale ale valorii limită: în funcție de numărul de depăşiri în receptor în
situația existentă şi valoarea limită pentru poluantul respectiv, concentrația totală în receptor în situația
existentă şi cea calculată în anul de proiecție al scenariului.
Precizăm că datorită faptului că măsurile sunt independente, eficienţa lor depinzând de ordinea aplicării,
reducerea nivelului concentraţiilor şi a numărului de depăşiri a fost estimată pentru aplicarea globală a tuturor
măsurilor din cadrul unui scenariu şi nu pentru fiecare măsură în parte. Evaluarea efectului fiecarei măsuri în parte
a fost calculată doar la nivel de reducere de emisii anuală.
5.8 Scenariul de referință
5.8.1 Prezentarea măsurilor din cadrul scenariului
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Măsura 1.1.1
Sector sursă afectat

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989
Transport

Descriere măsură

Realizare de benzi dedicate transportului public în comun, în
lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Mod cuantificare măsură

Costuri implementare/surse de finanțare

Primar Mun. Cluj - Napoca
Realizare benzi dedicate
km/an realizați
1,69
2019
2021
Reducerea traficului mediu zilnic în corelaţie cu numărul de
calători cu autoturismul care vor decide să călătorească cu
mijloacele de transport public împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare în interiorul acestei benzi vor conduce la
reducerea emisiilor pentru NOx cu aproximativ 4t, iar pentru
PM10 cu 1t, pe durata planului.
10,4 mil EUR, fără TVA/ Programul Operațional Regional
2014-2020
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Măsura 1.1.2
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură

Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud
(Bucium - Selgros)*
Transport
Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj –
Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții
denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul
orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S
est de Selgros).
Primar Mun. Cluj – Napoca, Director CNAIR
Realizare centură
km
14
2019
2024
Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament - se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ
200 t, iar pentru PM10 cu 10t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

84 Mil EUR, fără TVA/ Buget Local etapa I POIM 2014 –
2020/PO/Bugetul de stat
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Măsura 1.1.3
Sector sursă afectat

Conectorul centurii la str. T. Mihali*
Transport

Descriere măsură

Construcția unei legaturi cu două benzi pe sens între centura
și Varianta Zorilor – Manaștur. Include largirea la patru benzi a
variantei Zorilor-Mănăștur în zona de conexiune.

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare conector

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
3.15
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 60
t, iar pentru PM10 cu 4t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

3,15 Mil EUR, fără TVA/ Bugetul Local
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Măsura 1.1.4
Sector sursă afectat

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura Baciu*
Transport

Descriere măsură

Construcţia unui drum cu două benzi pe sens, asigurând
creşterea capacităţii şi siguranţei radiale DN1F între autostradă
şi oraş între Baciu ieşirea de vest şi parcul Tetarom I.

Responsabil/responsabili

Director CNAIR, Primar Mun. Cluj – Napoca, Primar Baciu

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare drum expres

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
4.9
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 70
t, iar pentru PM10 cu 5t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

36,8 Mil EUR, fără TVA/ POIM 2014 – 2020 Buget de stat
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Măsura 1.1.5

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I –
str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Construcţia unui drum cu două benzi pe sens asigurând
creşterea capacităţii şi siguranţei radiale DN1F între autostradă
şi oraş între Tetarom I - centură

Responsabil/responsabili

Director CNAIR, Primar Mun. Cluj – Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare drum expres

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
7.4
2019
2024

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ
150 t, iar pentru PM10 cu 7t, pe durata planului..

Costuri implementare/surse de finanțare

107,3 Mil EUR, fără TVA/ POIM 2014 – 2020 Buget de stat
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Măsura 1.1.6

Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de locuire şi cele de
interes productiv, social, cultural şi economic, prin sporirea
fluenţei traficului; crearea de circuite de „undă verde‖ prin
sincronizarea semaforizării

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a
implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada
2009-2011, la 40 de intersecţii şi treceri de pietoni fără
funcţiunea facilităţi de prioritizare a transportului public la
semafoare, deşi infrastructura existentă are această
capacitate. Se propune astfel activarea acestei facilităţi la
semafoarele existente şi implementarea acestui sistem şi
celorlalte intersecţii şi treceri de pietoni echipate cu semafoare
mai vechi.
În anul 2019 s-au semaforizat sau urmează să se
semaforizeze 17 treceri de pietoni și 3 intersecții din municipiul
Cluj-Napoca.
În vederea eficientizării transportului în comun s-au montat
semafoare pentru BUS în 4 locații pe axa E-V și 2 locații pe
axa N-S.
S-a început înlocuirea tuturor corpurilor de semafoare cu bec
în corpuri cu LED pentru eficientizarea consumului de energie.
-Termen 31.04.2019

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

nr.treceri de pieton echipate 25 , nr. intersecții semnalizate
modificate 5

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

nr.treceri echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/an

Mod cuantificare măsură

30
2019
2023
Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament - se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ
8t, iar pentru PM10 cu 0,45t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

3 Mil RON, fără TVA/Bugetul Local
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Măsura 1.1.7
Sector sursă afectat

Îmbunătăţirea parametrilor de transport în comun prin înoirea
parcului auto

Responsabil/responsabili

Transport
Achiziţionarea a 12 tramvaie, 25 troleibuze și 6 autobuze
electrice
Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Număr troleibuze, tramvaie, autobuze achiziționate

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Nr. tramvaie, troleibuze, autobuze electrice achiziționate/an
12 tramvaie, 25 troleibuze, 6 autobuze electrice
2019

Descriere măsură

2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea emisiilor se referă la gazele de eşapament - se vor
reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 25t, iar pentru PM10 cu
2,22t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

40 Mil EUR + 6 Mil CHF/POR 2014 – 2020/ Program de
cooperare Elveţiano - Român
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Măsura 1.1.8

Crearea de circuite şi piste de biciclete; încurajarea
transportului şi facilităţilor velociclice

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Extinderea de piste de biciclete cu cca. 25 km în interiorul
municipiului Cluj - Napoca

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Lungime piste biciclete

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Km/an realizați
25
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducere traficului mediu zilnic în corelaţie cu numărul de calători
cu autoturismul care vor decide să călătorească cu bicicleta. Se
apreciază că se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 2t,
iar pentru PM10 cu 0,4t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

2 Mil EUR + fără TVA/Bugetul Local
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Măsura 1.1.9

Sector sursă afectat

Descriere măsură

Responsabil/responsabili

Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R
(Muncii, Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Transport
Este recomandată demararea P &R în câteva locații selecționate, care oferă:
Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului
- Facilități care fac posibilă schimbarea confortabilă spre transportul în
comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de
supraveghere, etc.
- Un sistem de tarifare unitar pentru utilizator (transport în comun
șiparcare)
- Un serviciu de transport în comun excelent, atât ca frecvență cât și
cviteză, cu o conexiune bună cu centrul.
Locația Vivo Centre are locuri de parcare aparținând unui complexde vânzare cu
amănuntul de mari dimensiuni. Aceste locuri de parcare nu se ocupă complet în
timpul săptămânii în perioada de navetă.
Ar fi de dorit să se înceapă P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de
marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas.
Proiectul este propus spre implementare în două etape, cu construcția P&R
Muncii și IRA în primă etapă (precum și ‖oficializarea‖ locației Vivo Center),
iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți,
P&R Frunzișului și Gheorgheni.
Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a
progreselor

Realizare terminal intermodal de trafic

Unitate de măsură indicator

terminal/an realizat ; % din lucrări realizate/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

4

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre pe
deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare la semafor împreună cu creşterea vitezei medii
de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi principale duce la o
reducere considerabilă a emisiilor de gaze de eşapament - se vor reduce
emisiile pentru NOx cu aproximativ 16t, iar pentru PM10 cu 2t, pe durata planului
.

Costuri implementare/surse de
finanțare

2 Mil Eur./din care prin Buget local – 0,08 Mil. Eur, POR 4.1 – 1,92 Mil. Eur.
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Măsura 1.1.10

Gestionarea traficului prin introducerea de restricții

Sector sursă afectat

Transport
Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele
orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie.
Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor
din municipiu.
Primar Mun. Cluj - Napoca

Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a
progreselor

nr. autorizații emise

Unitate de măsură indicator

nr. autorizații emise/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

NA

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre pe
deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare la semafor împreună cu creşterea vitezei medii
de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi principale duce la o
reducere considerabilă a emisiilor de gaze de eşapament - se vor reduce
emisiile pentru NOx cu aproximativ 2t, iar pentru PM10 cu 0,09t, pe durata
planului .

Costuri implementare/surse de
finanțare

0 Mil Eur./Buget local
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Măsura 1.1.11
Sector sursă afectat

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale
Suprafață

Descriere măsură

Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituților publice
aflate în patrimoniul municipalității.
Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor
cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare/Data la care măsura
este prevăzută să intre pe deplin în
vigoare

Primar Mun. Cluj - Napoca
Număr blocuri/Număr cladiri publice reabilitate

nr. reabilitări/ an
58
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reabilitarea termică a locuinţelor colective/clădirilor utilizând ca
sursă de încălzire centrale termice de apartament pe gaz natural se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 4.1t, iar pentru
PM10 cu 0.8t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

64 Mil lei –13.5 Mil EUR/Programul Operațional Regional
2014-2020/ Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1.
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Măsura 1.1.12
Sector sursă afectat

Verificări conformare societăţi comerciale
Staționare

Descriere măsură

Efectuare de controale la societăţile industriale privind
respecatare condiţiilor din autorizaţia de mediu şi a măsurilor
impuse în vederea reducerilor emisiilor de poluanţi în mediu

Responsabil/responsabili

Consiliul Local Cluj – prin Poliţia Locală
GNM – Comisariatul Județean Cluj

Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură
Costuri implementare/surse de finanțare

număr de controale comune efectuate la societăţi
număr controale/an
10
2019
2023
N.A
Nu necesită bugete suplimentare faţă de cele alocate pentru
efectuarea controalelor.
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Măsura 1.1.13
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură
Costuri implementare/surse de finanțare

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii verzi
Suprafață
Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii verzi şi
revitalizarea acestora. Propunerea unui plafon de creştere
anuală a suprafeţei de spaţii verzi, astfel încât acesta să nu
scadă sub 26 mp/locuitor, în funcţie de dinamica populaţiei cu
domiciliul în Cluj - Napoca
Primar Mun Cluj - Napoca
Suprafaţă de spaţiu verde creată sau revitalizată anual
Inventar spații verzi/an realizat
1
2019
2023
N.A
Nu necesită bugete suplimentare faţă de cele alocate pentru
activitatea departamentului de specialitate.
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Măsura 1.1.14
Sector sursă afectat

Amenjarea de zone verzi și de agrement
Suprafață

Descriere măsură

Amenjarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada
Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Primar Mun. Cluj - Napoca
Suprafață zonă verde amenajată
mp spaţiu verde amenajat /an

6.925
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 0.05t, iar pentru
PM10 cu 1t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

2,3 Mil EUR
Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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Măsura 1.1.15
Sector sursă afectat

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană
Transport

Descriere măsură

Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga,
strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru
Maior, strada Emil Isac

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Primar Mun. Cluj – Napoca
Suprafață spațiu pietonal
mp
20.350
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 2t, iar pentru
PM10 cu 0.5t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

6 Mil EUR/Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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Măsura 1.1.16
Sector sursă afectat

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca
Transport

Descriere măsură

Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și
străzile adiacente

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Consiliul Local Cluj – Napoca
Suprafață străzi amenajate
mp
29.100
2020
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi principale
duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 12t, iar pentru
PM10 cu 1, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

10,7 Mil EUR/Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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5.8.2 Evaluarea efectelor aplicării măsurilor în scenariul de referință
Tabel 31. Reducere emisii de poluanți (NOx) – scenariu de referință
Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Măsura
1.1.1

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21
Decembrie 1989

Transport

NOx

t

4

Măsura
1.1.2

Centura Metropolitană Cluj – Napoca:
tronsonul de sud (Bucium - Selgros)*

Transport

NOx

t

200

Măsura
1.1.3

Conectorul centurii la str. T. Mihali*

Transport

NOx

t

60

Măsura
1.1.4

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura
Baciu*

Transport

NOx

t

70

Măsura
1.1.5

Transport

NOx

t

150

Transport

NOx

t

8

Transport

NOx

t

25

Transport

NOx

t

2

Transport

NOx

t

16

Măsura
1.1.10

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson
Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*
Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de
locuire şi cele de interes productiv, social,
cultural şi economic, prin sporirea fluenţei
traficului; crearea de circuite de „undă verde”
prin sincronizarea semaforizării
Îmbunătăţirea parametrilor de transport în
comun prin înoirea parcului auto
Crearea de circuite şi piste de biciclete;
încurajarea transportului şi facilităţilor
velociclice
Gestionarea traficului prin realizarea
terminalelor intermodale de trafic P&R (Muncii,
Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Gestionarea traficului prin introducerea de
restricții

Transport

NOx

t

2

Măsura
1.1.11

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

Suprafață

NOx

t

4.1

Măsura
1.1.12

Verificări conformare societăţi comerciale

Staționare

NOx

t

-

Măsura
1.1.13

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii
verzi

Suprafață

NOx

t

-

Măsura
1.1.14

Amenjarea de zone verzi și de agrement

Suprafață

NOx

t

0.05

Măsura
1.1.15

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în
zona urbană

Transport

NOx

t

2

Măsura
1.1.16

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul
Cluj-Napoca

Transport

NOx

t

12

Măsura
1.1.6
Măsura
1.1.7
Măsura
1.1.8
Măsura
1.1.9
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Tabel 32. Reducere emisii de poluanți (PM10) – scenariu de referință
Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Măsura
1.1.1

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21
Decembrie 1989

Transport

PM10

t

1

Măsura
1.1.2

Centura Metropolitană Cluj – Napoca:
tronsonul de sud (Bucium - Selgros)*

Transport

PM10

t

10

Măsura
1.1.3

Conectorul centurii la str. T. Mihali*

Transport

PM10

t

4

Măsura
1.1.4

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura
Baciu*

Transport

PM10

t

5

Măsura
1.1.5

Transport

PM10

t

7

Transport

PM10

t

0.45

Transport

PM10

t

2.22

Transport

PM10

t

0.4

Transport

PM11

t

2

Măsura
1.1.10

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson
Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*
Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de
locuire şi cele de interes productiv, social,
cultural şi economic, prin sporirea fluenţei
traficului; crearea de circuite de „undă verde”
prin sincronizarea semaforizării
Îmbunătăţirea parametrilor de transport în
comun prin înoirea parcului auto
Crearea de circuite şi piste de biciclete;
încurajarea transportului şi facilităţilor
velociclice
Gestionarea traficului prin realizarea
terminalelor intermodale de trafic P&R (Muncii,
Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Gestionarea traficului prin introducerea de
restricții

Transport

PM12

t

0.09

Măsura
1.1.11

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

Suprafață

PM13

t

0.8

Măsura
1.1.12

Verificări conformare societăţi comerciale

Staționare

PM14

t

-

Măsura
1.1.13

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii
verzi

Suprafață

PM15

t

-

Măsura
1.1.14

Amenjarea de zone verzi și de agrement

Suprafață

PM16

t

1

Măsura
1.1.15

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în
zona urbană

Transport

PM17

t

0.5

Măsura
1.1.16

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul
Cluj-Napoca

Transport

PM18

t

1

Măsura
1.1.6
Măsura
1.1.7
Măsura
1.1.8
Măsura
1.1.9

O situație sintetică este prezentată în diagramele de mai jos.
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Figura 37. Distribuția procentuală a măsurilor în ceea ce privește reducerea anuală a emisiilor din sectoarele
sursă – scenariul de referință NOx

Figura 38. Distribuția procentuală a măsurilor în ceea ce privește reducerea anuală a emisiilor din sectoarele
sursă – scenariul de referință PM10
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Tabel 33. Depăşiri după aplicare măsuri din scenariu de referință
Receptor
CJ 1 – Aurel Vlaicu
CJ 2 - Constanța
CJ 3 – Bdul 1
Decembrie 1918
CJ 4 - Dâmboviței

Poluant

Perioada de
mediere

VL

Număr local de depăşiri după aplicare măsuri din
scenariu de referință

NO2

Ora

200

1

PM10
NO2
PM10
NO2
PM10

Zi
Ora
Zi
Ora
Zi

50
200
50
200
50

5
1
2
0
4

NO2

Ora

200

1

PM10

Zi

50

0

5.9 Scenariul de proiecție
În prezentul plan, pentru scăderea emisiilor de poluanți și a concentrației acestora în atmosferă, se recomandă
aplicarea scenariului de proiecție, iar în caz de necesitate, a măsurilor suplimentare.
5.9.1 Prezentarea măsurilor din cadrul scenariului
Măsura 1.1.1
Sector sursă afectat

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989
Transport

Descriere măsură

Realizare de benzi dedicate transportului public în comun, în
lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Mod cuantificare măsură

Costuri implementare/surse de finanțare

Primar Mun. Cluj - Napoca
Realizare benzi dedicate
km/an realizați
1,69
2019
2021
Reducerea traficului mediu zilnic în corelaţie cu numărul de
calători cu autoturismul care vor decide să călătorească cu
mijloacele de transport public împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare în interiorul acestei benzi vor conduce la
reducerea emisiilor pentru NOx cu aproximativ 4t, iar pentru
PM10 cu 1t, pe durata planului.
10,4 mil EUR, fără TVA/ Programul Operațional Regional
2014-2020
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Măsura 1.1.2
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură

Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud
(Bucium - Selgros)*
Transport
Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj –
Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții
denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul
orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S
est de Selgros).
Primar Mun. Cluj – Napoca, Director CNAIR
Realizare centură
km
14
2019
2024
Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament - se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ
200 t, iar pentru PM10 cu 10t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

84 Mil EUR, fără TVA/ Buget Local etapa I POIM 2014 –
2020/PO/Bugetul de stat
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Măsura 1.1.3
Sector sursă afectat

Conectorul centurii la str. T. Mihali*
Transport

Descriere măsură

Construcția unei legaturi cu două benzi pe sens între centura
și Varianta Zorilor – Manaștur. Include largirea la patru benzi a
variantei Zorilor-Mănăștur în zona de conexiune.

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare conector

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
3.15
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 60
t, iar pentru PM10 cu 4t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

3,15 Mil EUR, fără TVA/ Bugetul Local
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Măsura 1.1.4
Sector sursă afectat

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura Baciu*
Transport

Descriere măsură

Construcţia unui drum cu două benzi pe sens, asigurând
creşterea capacităţii şi siguranţei radiale DN1F între autostradă
şi oraş între Baciu ieşirea de vest şi parcul Tetarom I.

Responsabil/responsabili

Director CNAIR, Primar Mun. Cluj – Napoca, Primar Baciu

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare drum expres

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
4.9
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 70
t, iar pentru PM10 cu 5t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

36,8 Mil EUR, fără TVA/ POIM 2014 – 2020 Buget de stat
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Măsura 1.1.5

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I –
str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Construcţia unui drum cu două benzi pe sens asigurând
creşterea capacităţii şi siguranţei radiale DN1F între autostradă
şi oraş între Tetarom I - centură

Responsabil/responsabili

Director CNAIR, Primar Mun. Cluj – Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Realizare drum expres

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

km
7.4
2019
2024

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ
150 t, iar pentru PM10 cu 7t, pe durata planului..

Costuri implementare/surse de finanțare

107,3 Mil EUR, fără TVA/ POIM 2014 – 2020 Buget de stat
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Măsura 1.1.6

Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de locuire şi cele de
interes productiv, social, cultural şi economic, prin sporirea
fluenţei traficului; crearea de circuite de „undă verde‖ prin
sincronizarea semaforizării

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a
implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada
2009-2011, la 40 de intersecţii şi treceri de pietoni fără
funcţiunea facilităţi de prioritizare a transportului public la
semafoare, deşi infrastructura existentă are această
capacitate. Se propune astfel activarea acestei facilităţi la
semafoarele existente şi implementarea acestui sistem şi
celorlalte intersecţii şi treceri de pietoni echipate cu semafoare
mai vechi.
În anul 2019 s-au semaforizat sau urmează să se
semaforizeze 17 treceri de pietoni și 3 intersecții din municipiul
Cluj-Napoca.
În vederea eficientizării transportului în comun s-au montat
semafoare pentru BUS în 4 locații pe axa E-V și 2 locații pe
axa N-S.
S-a început înlocuirea tuturor corpurilor de semafoare cu bec
în corpuri cu LED pentru eficientizarea consumului de energie.
-Termen 31.04.2019

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

nr.treceri de pieton echipate 54, nr. intersecții semnalizate
modificate 11.

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

nr.treceri echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/an

65
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament - se vor reduce emisiile pentru NOx cu
aproximativ 14.5t, iar pentru PM10 cu 1t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

6 Mil RON, fără TVA/Bugetul Local
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Responsabil/responsabili

Creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin
punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor
electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a
trolebuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil
ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice.
Transport
Achiziţionarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze
electrice
Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Număr troleibuze, tramvaie, autobuze achiziționate

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Nr. tramvaie, troleibuze, autobuze electrice achiziționate/an
24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice
2019

Măsura 1.1.7
Sector sursă afectat
Descriere măsură

2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea emisiilor se referă la gazele de eşapament - se vor
reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 50t, iar pentru PM10 cu
5, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

81 Mil EUR + 13 Mil CHF/POR 2014 – 2020/ Program de
cooperare Elveţiano – Român, AFM – 23 Mil. Eur

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

110 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Măsura 1.1.8

Crearea de circuite şi piste de biciclete; încurajarea
transportului şi facilităţilor velociclice

Sector sursă afectat

Transport

Descriere măsură

Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul
municipiului Cluj - Napoca

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a progreselor

Lungime piste biciclete

Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Km/an realizați
57
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reducere traficului mediu zilnic în corelaţie cu numărul de
calători cu autoturismul care vor decide să călătorească cu
bicicleta. Se apreciază că se vor reduce emisiile pentru NOx
cu aproximativ 4t, iar pentru PM10 cu 0,7t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

4 Mil EUR + fără TVA/Bugetul Local
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Măsura 1.1.9
Sector sursă afectat

Descriere măsură

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a
progreselor

Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic
P&R (Muncii, Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Transport
Este recomandată demararea P &R în câteva locații selecționate, care
oferă:
- Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului
- Facilități care fac posibilă schimbarea confortabilă spre
transportul în
comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de
supraveghere, etc.
- Un sistem de tarifare unitar pentru utilizator (transport în comun
șiparcare)
- Un serviciu de transport în comun excelent, atât ca frecvență cât
și cviteză, cu o conexiune bună cu centrul.
Locația Vivo Centre are locuri de parcare aparținând unui complexde
vânzare cu amănuntul de mari dimensiuni. Aceste locuri de parcare nu se
ocupă complet în timpul săptămânii în perioada de navetă.
Ar fi de dorit să se înceapă P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de
marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas.
Proiectul este propus spre implementare în două etape, cu construcția
P&R
Muncii și IRA în primă etapă (precum și ‖oficializarea‖ locației Vivo
Center),
iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor
aferenți,
P&R Frunzișului și Gheorgheni.
Primar Mun. Cluj - Napoca
Realizare terminal intermodal de trafic

Unitate de măsură indicator

terminal/an realizat ; % din lucrări realizate/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

4

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre
pe deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Costuri implementare/surse de
finanțare

Reducerea timpilor de aşteptare la semafor împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi principale duce
la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze de eşapament - se vor
reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 16t, iar pentru PM10 cu 2t, pe
durata planului .
2 Mil Eur./din care prin Buget local – 0,08 Mil. Eur, POR 4.1 – 1,92 Mil.
Eur.
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Măsura 1.1.10

Gestionarea traficului prin introducerea de restricții

Sector sursă afectat

Transport
Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele
orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie.
Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor
cartierelor din municipiu.
Primar Mun. Cluj - Napoca

Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a
progreselor

nr. autorizații emise

Unitate de măsură indicator

nr. autorizații emise/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

NA

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre
pe deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare la semafor împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi principale duce
la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze de eşapament - se vor
reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 2t, iar pentru PM10 cu 0,09t,
pe durata planului .

Costuri implementare/surse de
finanțare

0 Mil Eur./Buget local

Plan integrat de calitate a aerului în Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2019-2023

113 | P a g e 1 4 1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-596 030; Fax: +40-(0)264-559 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Măsura 1.1.11
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare/Data la care măsura
este prevăzută să intre pe deplin în
vigoare

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale
Suprafață
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituților
publice aflate în patrimoniul municipalității.
Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul
tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.
Primar Mun. Cluj - Napoca
Număr blocuri/Număr cladiri publice reabilitate
nr. reabilitări/ an
85
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Reabilitarea termică a locuinţelor colective/clădirilor utilizând
ca sursă de încălzire centrale termice de apartament pe gaz
natural - se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 6t,
iar pentru PM10 cu 1t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

64 Mil lei –19.3 Mil EUR/Programul Operațional Regional
2014-2020/ Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1.
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Măsura 1.1.12
Sector sursă afectat

Verificări conformare societăţi comerciale
Staționare

Descriere măsură

Efectuare de controale la societăţile industriale privind
respecatare condiţiilor din autorizaţia de mediu şi a măsurilor
impuse în vederea reducerilor emisiilor de poluanţi în mediu

Responsabil/responsabili

Consiliul Local Cluj – prin Poliţia Locală
GNM – Comisariatul Județean Cluj

Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură
Costuri implementare/surse de finanțare

număr de controale comune efectuate la societăţi
număr controale/an
10
2019
2023
N.A
Nu necesită bugete suplimentare faţă de cele alocate pentru
efectuarea controalelor.
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Măsura 1.1.13
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili

Creșterea eficenței salubrizării urbană - salubrizarea străzilor
Suprafață
Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune
aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De
a se evita pe cat posibil maturarea acestora cu măturători stradali.
Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor
cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.
Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a
progreselor

Lungime strazi

Unitate de măsură indicator

km/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

662

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre
pe deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Prin salubrizarea eficientă a strazilor emisiile de prticule din resuspensie
se reduc cu 50% în cazul spălării mecanice şi cu peste 90% în cazul
splării urmate de aspirare. Se vor reduce emisiile pentru PM10 cu
aproximativ 10t, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de
finanțare

1 Mil. Eur/ Buget local.
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Măsura 1.1.14
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură
Costuri implementare/surse de finanțare

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii verzi
Suprafață
Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii verzi şi
revitalizarea acestora. Propunerea unui plafon de creştere
anuală a suprafeţei de spaţii verzi, astfel încât acesta să nu
scadă sub 26 mp/locuitor, în funcţie de dinamica populaţiei cu
domiciliul în Cluj - Napoca
Primar Mun Cluj - Napoca
Suprafaţă de spaţiu verde creată sau revitalizată anual
Inventar spații verzi/an realizat
1
2019
2023
N.A
Nu necesită bugete suplimentare faţă de cele alocate pentru
activitatea departamentului de specialitate.
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Măsura 1.1.15
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Amenjarea de zone verzi și de agrement
Suprafață
Amenjarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada
Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, în
zona Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcului
Armătura
Primar Mun. Cluj - Napoca
Suprafață zonă verde amenajată
mp spaţiu verde amenajat /an

306425
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 1t, iar pentru
PM10 cu 20t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

18,3 Mil EUR
Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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Măsura 1.1.16
Sector sursă afectat
Descriere măsură
Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană
Transport
Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga,
strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru
Maior, strada Emil Isac, str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele
Ferdinand și străzile adiacente,
Primar Mun. Cluj – Napoca
Suprafață spațiu pietonal
mp
33600
2019
2023

Mod cuantificare măsură

Se vor reduce emisiile pentru NOx cu aproximativ 3.2t, iar pentru
PM10 cu 0.7t, pe durata planului.

Costuri implementare/surse de finanțare

10.9 Mil EUR/Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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Măsura 1.1.17
Sector sursă afectat

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca
Transport

Descriere măsură

Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și
străzile adiacente

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare

Consiliul Local Cluj – Napoca
Suprafață străzi amenajate
mp
29.100
2020
2023

Mod cuantificare măsură

Reducerea timpilor de aşteptare împreună cu creşterea vitezei
medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de strazi
principale duce la o reducere considerabilă a emisiilor de gaze
de eşapament - se vor reduce emisiile pentru NOx cu
aproximativ 12t, iar pentru PM10 cu 1, pe durata planului .

Costuri implementare/surse de finanțare

10,7 Mil EUR/Finanțare europeană, buget de stat și buget local
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Măsura 1.1.18
Sector sursă afectat

Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare
Suprafață

Descriere măsură

În noul PUG să fie prevăzut obligativitatea ca în cazul locuințelor colective
sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc
sau de cvatrat.

Responsabil/responsabili

Primar Mun. Cluj - Napoca

Indicator de monitorizare a
progreselor

Număr clădiri noi branşate la sistemul centralizat sau care dețin centrale
de bloc

Unitate de măsură indicator

nr/an

Valoare indicator realizată în
scenariu

10

Data de începere

2019

Data de finalizare / Data la care
măsura este prevazută să intre
pe deplin în vigoare

2023

Mod cuantificare măsură

Deservirea termică a locuinţelor colective utilizând ca sursă de încălzire
centrale termice de apartament pe gaz natural - se vor reduce emisiile
pentru NOx cu aproximativ 1t, iar pentru PM10 cu 0,05t, pe durata
planului .

Costuri implementare/surse de
finanțare

N.A Buget local/ Fonduri Private
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Măsura 1.1.19
Sector sursă afectat

Promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ
Transport, Suprafață, Staționar

Descriere măsură

Promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ în
vederea reducerii poluării aerului
Promovarea acțiunilor de voluntariat, în cadru organizat, pentru
îmbunătățirea factorilor de mediu

Responsabil/responsabili
Indicator de monitorizare a progreselor
Unitate de măsură indicator
Valoare indicator realizată în scenariu
Data de începere
Data de finalizare / Data la care măsura
este prevazută să intre pe deplin în
vigoare
Mod cuantificare măsură
Costuri implementare/surse de finanțare

Primar Mun. Cluj – Napoca, Inspector general - Inspectoratul
Şcolar Cluj, ONG-uri
Număr sesiuni de informare
sesiune/an realizată
2
2019
2023
N.A
N.A Buget Consiliul Local Cluj - Napoca
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5.9.2 Evaluarea efectelor aplicării măsurilor în scenariul de proiecție
Tabel 34. Reducere emisii de poluanți (NOx) – scenariu de proiecție
Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Măsura
1.1.1

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21
Decembrie 1989

Transport

NOx

t

4

Măsura
1.1.2

Centura Metropolitană Cluj – Napoca:
tronsonul de sud (Bucium - Selgros)*

Transport

NOx

t

200

Măsura
1.1.3

Conectorul centurii la str. T. Mihali*

Transport

NOx

t

60

Măsura
1.1.4

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura
Baciu*

Transport

NOx

t

70

Măsura
1.1.5

Transport

NOx

t

150

Transport

NOx

t

14.5

Transport

NOx

t

50

Transport

NOx

t

4

Transport

NOx

t

16

Măsura
1.1.10

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson
Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*
Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de
locuire şi cele de interes productiv, social,
cultural şi economic, prin sporirea fluenţei
traficului; crearea de circuite de „undă verde”
prin sincronizarea semaforizării
Creşterea ponderii utilizării transportului public
ecologic prin punerea în circulaţie a
autobuzelor electrice, autobuzelor electric
hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a
trolebuzelor, a autovehiculelor alimentate cu
combustibil ecologic /alternativ sau orice alte
surse de propulsie ecologice
Crearea de circuite şi piste de biciclete;
încurajarea transportului şi facilităţilor
velociclice
Gestionarea traficului prin realizarea
terminalelor intermodale de trafic P&R (Muncii,
Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Gestionarea traficului prin introducerea de
restricții

Transport

NOx

t

2

Măsura
1.1.11

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

Suprafață

NOx

t

6

Măsura
1.1.12

Verificări conformare societăţi comerciale

Staționare

NOx

t

-

Măsura
1.1.13

Creșterea eficenței salubrizării urbană salubrizarea străzilor

Suprafață

NOx

t

-

Măsura
1.1.14

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii
verzi

Suprafață

NOx

t

-

Măsura
1.1.15

Amenjarea de zone verzi și de agrement

Suprafață

NOx

t

1

Măsura
1.1.6

Măsura
1.1.7

Măsura
1.1.8
Măsura
1.1.9
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Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Măsura
1.1.16

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în
zona urbană

Transport

NOx

t

3.2

Măsura
1.1.17

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul
Cluj-Napoca

Transport

NOx

t

12

Măsura
1.1.18

Reglementarea din punct de vedere termic a
ansamblurilor noi imobiliare

Suprafață

NOx

t

1

Măsura
1.1.19

Promovarea educației ecologice în instituțiile
de învățământ

Transport,
Suprafață, Staționar

NOx

t

-

Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie

Tabel 35. Reducere emisii de poluanți (PM10) – scenariu de proiecție
Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Măsura
1.1.1

Bandă dedicată Transport public: Bd. 21
Decembrie 1989

Transport

PM10

t

1

Măsura
1.1.2

Centura Metropolitană Cluj – Napoca:
tronsonul de sud (Bucium - Selgros)*

Transport

PM10

t

10

Măsura
1.1.3

Conectorul centurii la str. T. Mihali*

Transport

PM10

t

4

Măsura
1.1.4

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura
Baciu*

Transport

PM10

t

5

Măsura
1.1.5

Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson
Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură*
Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de
locuire şi cele de interes productiv, social,
cultural şi economic, prin sporirea fluenţei
traficului; crearea de circuite de „undă verde”
prin sincronizarea semaforizării
Creşterea ponderii utilizării transportului public
ecologic prin punerea în circulaţie a
autobuzelor electrice, autobuzelor electric
hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a
trolebuzelor, a autovehiculelor alimentate cu
combustibil ecologic /alternativ sau orice alte
surse de propulsie ecologice
Crearea de circuite şi piste de biciclete;
încurajarea transportului şi facilităţilor
velociclice
Gestionarea traficului prin realizarea
terminalelor intermodale de trafic P&R (Muncii,

Transport

PM10

t

7

Transport

PM10

t

1

Transport

PM10

t

5

Transport

PM10

t

0.7

Transport

PM10

t

2

Măsura
1.1.6

Măsura
1.1.7

Măsura
1.1.8
Măsura
1.1.9
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Număr
măsură

Denumire măsură

Sector sursă afectat

Poluant

UM

Reducere
emisie (tone)

Aurel Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului)
Măsura
1.1.10

Gestionarea traficului prin introducerea de
restricții

Transport

PM10

t

0.09

Măsura
1.1.11

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

Suprafață

PM10

t

1

Măsura
1.1.12

Verificări conformare societăţi comerciale

Staționare

PM10

t

-

Măsura
1.1.13

Creșterea eficenței salubrizării urbană salubrizarea străzilor

Suprafață

PM10

t

10

Măsura
1.1.14

Inventarierea anuală a suprafeţelor de spaţii
verzi

Suprafață

PM10

t

-

Măsura
1.1.15

Amenjarea de zone verzi și de agrement

Suprafață

PM10

t

20

Măsura
1.1.16

Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în
zona urbană

Transport

PM10

t

0.7

Măsura
1.1.17

Amenajarea urbană a străzilor din municipiul
Cluj-Napoca

Transport

PM10

t

1

Măsura
1.1.18

Reglementarea din punct de vedere termic a
ansamblurilor noi imobiliare

Suprafață

PM10

t

0.05

Măsura
1.1.19

Promovarea educației ecologice în instituțiile
de învățământ

Transport,
Suprafață, Staționar

PM10

t

-
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Figura 39. Distribuția procentuală a măsurilor în ceea ce privește reducerea anuală a emisiilor din sectoarele sursă
– scenariul de proiecție pentru NOx
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Figura 40. Distribuția procentuală a măsurilor în ceea ce privește reducerea anuală a emisiilor din sectoarele sursă
– scenariul de proiecție pentru PM10
Tabel 36. Depăşiri după aplicare măsuri din scenariu de proiecție
Receptor
CJ 1 – Aurel Vlaicu
CJ 2 - Constanța
CJ 3 – Bdul 1
Decembrie 1918
CJ 4 - Dâmboviței

Poluant

Perioada de
mediere

VL

Număr local de depăşiri după aplicare măsuri din
scenariu de referință

NO2

Ora

200

0

PM10
NO2
PM10
NO2
PM10

Zi
Ora
Zi
Ora
Zi

50
200
50
200
50

3
0
1
0
3

NO2

Ora

200

0

PM10

Zi

50

0
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5.10 Scenarii: cauză – efect – măsură – rezultat
Tabel 37. Cauză – efect – măsură – rezultat
Indicatori
vizați

Particule în
suspensie
PM10

Oizi de
azot
NOx

Cauze

Efecte

Măsuri

Arderea biomasei
sau a unor
combustibili fosili
pentru încălzire

- incidența bolilor
respiratorii
- efecte asupra
performanţelor funcţionale
respiratorii pulmonare
- inducerea cancerului
pulmonar
- efecte asupra
simptomatologiei la
astmatici
- incidența bolilor
cardiovasculare
- vătămarea vegetației
- efect toxic asupra
animalelor (paralizie a
sistemului nervos central)
- afectează, atât la oameni
cât și la animale) căile
respiratorii superioare prin
iritarea ochilor, nasului,
salivaţie puternică,
producând de la secreţii
bronşice, dificultăţi în
respiraţie până la congestii
pulmonare, edem pulmonar
acut, fibroză pulmonară,
etc

- Eficientizarea energetică a
clădirilor publice şi rezidenţiale
- Reglementarea din punct de
vedere termic a ansamblurilor noi
imobiliare
- Creșterea eficenței salubrizarii
urbană - salubrizarea străzilor
- Creșterea suprafeței spațiilor
verzi și gestiunea celor existente
- Îmbunătățirea calității
transportului public. Promovarea
utilizării transportului public
- Gestionarea traficului
- Crearea de circuite şi piste de
biciclete; încurajarea transportului
şi facilităţilor velociclice
- Imbunătăţirea accesibilităţii
dintre zonele de locuire şi cele de
interes productiv, social, cultural
şi economic, prin sporirea fluenţei
traficului; crearea de circuite de
„undă verde‖ prin sincronizarea
semaforizării
- Realizarea de benzi dedicate
transportului public

Antrenrea
prafului de pe
drumuri pavate
sau nepavate
Surse mobile mijloace de
transport

Surse mobile mijloace de
transport

Rezultate
Reducere emisie t/plan

1.05

31.7

35.79

570.5

5.11 Efectele asupra calității aerului datorate implementării Planului Integrat de Calitate a Aerului în
Municipiul Cluj-Napoca, în cele două scenarii
Efectele implementării măsurilor din cadrul Planului integrat de gestionare a calității aerului în municipiul
Cluj-Napoca sunt prezentate grafic, ca o comparație între situația existentă, scenariul de referință şi scenariul de
proiecție.
Îmbunătăţirea calităţii aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din cele două scenarii :
În ceea ce priveşte concentrațiile medii anuale de NO2, în situația existentă, doar la o singură staţie de
monitorizare, CJ 1 – Aurel Vlaicu, s-a înregistrat o valoare peste limita de 40 µg/m3, alte 3 staţii înregistrând valori
cuprinse între 30 şi 40 µg/m3. Prin aplicarea celor două scenarii se estimează coborârea concentraţiilor sub
valorile limită pentru receptorul CJ1.
În situaţia existentă, pentru PM10 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită anuale de 40 µg/m3.
Reducerea numărului de depăşiri ca urmare a aplicării măsurilor:
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Numărul anual de depăşiri ale valorii limită orare de 200 µg/m3 pentru NO2 se află, în situația existentă
(2017), sub numărul permis de 18, cele mai multe depăşiri, 2 pe an, având loc în receptorul CJ 4, iar în restul
receptorilor nefiind estimată nici o depăşire. Măsurile propuse reduc însă numărul de depăşiri, în ambele scenarii,
în toți receptorii până la eliminarea acestora în scenariul de proiecție.
În situația existentă (2017), în ceea ce priveşte PM10, s-a înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice de 50
3
µg/m în receptorul CJ1 – 6 depășiri, CJ2 – 3 depășiri, CJ3 – 9 depășiri și CJ4 – 1 depășire, valoari ce se situează
sub numărul permis de 35 de depăşiri pe an. Măsurile din scenariul de referință nu au un efect foarte mare asupra
numărului de depăşiri, însă prin aplicarea scenariului de proiecție acestea pot fi diminuate până la eliminarea
acestora.
Compararea măsurilor din cele două scenarii prin prisma eficienţei de reducere a emisiilor de poluanţi:
Prin prisma reducerii emisiilor anuale, în scenariul de referință cele mai eficiente măsuri pentru NOx au
fost reprezentate de măsurile privind transportul - de îmbunătățire şi promovare a transportului public, gestionare a
traficului, precum şi de reabilitarea termică a blocurilor de. În ceea ce priveşte reducerea emisiilor de particule cele
mai eficiente măsuri sunt tot cele enumerate din sectorul de transporturi.
La reducerea emisiilor de NOx, în scenariul de proiecție aduc contribuții importante şi măsuri noi, precum
reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare, amenajarea urbană a străzilor, creștere
spațiilor verzi. Majoritatea măsurilor menționate au efect important şi pentru particule, dar una dintre cele mai
eficiente măsuri considerate pentru reducerea emisiilor de PM10, reprezintă salubrizarea mai eficientă a străzilor la
nivelul întregului municipiu Cluj - Napoca.

Figura 41. Reducerea anuală a emisiilor în urma aplicării scenariilor - NOx
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Figura 42. Reducerea anuală a emisiilor în urma aplicării scenariilor – PM10

Figura 43. Concentrații medii anuale în urma aplicării scenariilor – NO2
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Figura 44. Concentrații medii anuale în urma aplicării scenariilor – PM10

Figura 45. Numărul de depășiri orare în uma aplicării scenariilor – NO2
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Figura 46. Numărul de depășiri zilnice ale valorii limită în uma aplicării scenariilor – PM10

Tabel 38. Emisii totale de poluanți asociate principalelor surse pentru anul de proiecție 2023, în urma aplicarii
scenariilor
An de referință
Surse

Scenariu de referință

Scenariu de proiecție

NOx

PM10

NOx

PM10

NOx

PM10

t/an

t/an

t/an

t/an

t/an

t/an

staționare

426.493

49.144

426.493

49.144

426.493

49.144

mobile

2698.966

131.806

2147.966

98.146

2113.266

94.316

suprafață

300.153

131.721

299.653

123.721

292.153

100.671

Total

3425.612

312.671

2874.112

271.011

2831.912

244.131
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Figura 47. Emisiile de NOx (t/an) pentru anul de proiecție 2023 în urma aplicării scenariilor

Figura 48. Emisiile de PM10 (t/an) pentru anul de proiecție 2023 în urma aplicării scenariilor.
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Figura 49. Ponderea emisiilor de NOx la nivelul mun. Cluj - Napoca în urma scenariului de referință

Figura 50. Ponderea emisiilor de PM10 la nivelul mun. Cluj - Napoca în urma scenariului de referință
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Figura 51. Ponderea emisiilor de NOx la nivelul mun. Cluj - Napoca în urma scenariului de proiecție

Figura 52. Ponderea emisiilor de PM10 la nivelul mun. Cluj - Napoca în urma scenariului de proiecție

O modelare previzionată a calităţii aerului în municipiul Cluj - Napoca, pe componentele NO2 şi PM10, ca
urmare a aplicării măsurilor propuse din cadrul scenariului de referinţă, respectiv proiecţie, la care se adaugă
măsurile suplimentare (inclusiv cele excepţionale), în ansamblul acestora, în condiţii meteo-climatice de bază, este
prezentată în figurile de mai jos:
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Figura 53. Situaţia concentraţiei medii anuale NO2 anul de proiecție 2023 după aplicarea măsurilor de reducere
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Figura 54. Situaţia concentraţiei medii anuale PM10 în anul de proiecție 2023 după aplicarea măsurilor de reducere
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